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บทคัดย่อ
การดาเนินงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 4
ที่ผ่านมา (2555-2559) ที่ได้ดาเนินงานตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA ในการทางานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห้องสมุดสมาชิกในเครือข่ าย รวมถึงการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างห้องสมุด ยังผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีจากการศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของห้องสมุดแต่ละสถาบั น และการพัฒ นาบุคลากรห้องสมุดในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดการผลิตงานวิจัยสถาบันเกี่ยวกับทัศนคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่ ว นร่ ว มในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากร วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามมาตรฐานห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) สาหรับผู้บริหารนาไปวางแผน พัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการของห้องสมุด และสร้างความร่วมมือเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นผล
ให้เกิดงานบริการใหม่ เช่น การอนุญาตให้นิสิตต่ างสถาบันเข้าใช้ห้องสมุดในเครือข่ายได้โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
คาสาคัญ:
ผลสัมฤทธิ์, เครือข่าย, ความร่วมมือ, ประกันคุณภาพการศึกษา, บริหารจัดการ
Abstract
This was the proceeding under the library cooperation network for educational
quality assurance in the past 4 years (B.E. 2555-2559), which had been done in
accordance with the PDCA quality cycle in the aspect of working together
systematically and according to the standards, resulted in the creation of value added
to the member libraries in the network. This included; the creation of good
relationships among the libraries, leading to the initiation of concrete output, the
exchange of knowledge to create good practices from the studies’ results of the
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evaluation of user satisfaction with the library services of each institution and the
development of library personnel in various aspects which was advantageous to the
working practices, the conduct’s stimulation of institutional research concerning
attitudes and factors affecting participation in educational quality assurance of the
personnel, the analysis of information according to the standards for libraries in higher
education B.E. 2544, the analysis of information according to the indicators for the
quality of the higher education libraries in the Provincial University Library Network
(PULINET). All of the knowledge gained could be utilized by the administrators to use
for planning, developing and improving the library services and creating cooperation
especially for the benefits of users, resulting in new services, e.g., the permission for
the students from other universities in the network to use the library for free.
Keyword:
Achievement, Network, Cooperation, Educational Quality Assurance,
Management
บทนา
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน สืบเนื่องจากการ
พัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะดาเนินงานให้
ครอบคลุมตามวงจรคุณภาพ PDCA Cycle (P = Plan, D = Do, C = Check, A = Act) และให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) เกณฑ์ข้อที่ 8 ที่กาหนดให้มีเครือข่าย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการลง
นามความร่ ว มมื อ ห้ อ งสมุ ด 5 สถาบั น ประกอบด้ ว ย ส านั ก หอสมุ ด มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และ สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผู้อานวยการทั้ง 5 สถาบันได้ลงนามความ
ร่วมมือ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 โดยเจตนารมณ์ของความร่วมมือร่วมกันที่จะทาข้อตกลงความร่วมมือห้องสมุด
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย
1. ห้องสมุดทุ กแห่ งจะร่ วมกั นเป็ นเครื อข่า ยความร่ วมมือ ด้านประกันคุณ ภาพการศึกษา เพื่ อยกระดั บ
คุณภาพการบริหารจัดการของห้องสมุด
2. ห้องสมุดทุกแห่งจะร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ห้องสมุดทุกแห่งจะติดตามประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการทางานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง
4. ดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งกันและกัน
จากผลการดาเนินงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือที่ให้ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ ที่ผู้บริหารสามารถนาผลการ
ดาเนินงานที่เกิดจากผลงานของเครือข่ายในการนาไปใช้วางแผนปฏิบัติการ และดาเนินการเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และการสร้างงานบริการใหม่ๆ ที่ให้สอดคล้องกับความต้องการและสร้างความพึง
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พอใจให้กับผู้รับบริการ เป็นผลให้มีห้องสมุดอีก 2 สถาบัน คือ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความสนใจและเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติม โดยมีพิธีลง
นามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือที่จะร่วมกันในรอบปีที่ 5 นอกจากนี้
สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การดาเนินงานของเครือข่าย เพื่อ
ศึกษาและเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายต่อไป
ผลงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา
ประกอบด้วย
1. ผลงานการศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดแต่ละสถาบัน เพื่อเป็น
กรณีศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และการนาแนวทางไปพัฒนาปรับปรุงงานห้องสมุดของแต่ละ
สถาบัน
2. ผลงานการดาเนินงานวิจัยสถาบัน กรณีศึกษาของแต่ละสถาบัน เรื่อง “ทัศนคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร”
3. ผลงานการจัดทารายงานบทวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ของ
แต่ละสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานพื้นฐาน
4. ผลงานการจัดทารายงานบทวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้การบริหารจัดการห้องสมุด
เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ผลงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารจัดการห้องสมุดร่วมกัน อาทิ การจัดอบรมให้ความรู้โดยแต่ละสถาบันจะเชิญวิทยากรมาบรรยายฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรเครือข่ายหมุนเวียนกันไป
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่นาไปสู่การพัฒนาการทางานร่วมกัน
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของห้องสมุด
เพื่อดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนในการดาเนิน งานของเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ใช้แนวคิดเครื่องมือการจัดการคุณภาพ คือ
วงจรคุณภาพ PDCA Cycle (P = Plan, D = Do, C = Check, A = Act) ในการดาเนินงานโดยมีรายละเอียดดังนี้
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Plan
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ

กาหนด
แผนงาน
ประจาปี

Do

Check

Act

ดาเนินการตาม
แผนงาน

ติดตาม และ
รายงานผล

พัฒนาปรับปรุง
การดาเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
1.1 การสร้างเครือข่าย
1.1.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ริเริ่มแนวคิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
1.1.2 กาหนดแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ และขอบเขตการดาเนินงาน (ประชุม
หารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ อ านวยการและผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นงานประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
1.1.3 ประสานผู้บริหารห้องสมุดสถาบัน เพื่อเชิญร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือฯ โดยแจ้ง
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการดาเนินเครือข่ายความร่วมมือฯ
1.1.4 จั ด ท าร่ า งบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ฯ ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารห้ อ งสมุ ด ที่ จ ะร่ ว มเป็ น สมาชิ ก
พิจารณาและตรวจสอบรายละเอียด (ผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายกฎหมายของแต่ละสถาบัน)
1.1.5 จัดพิธีลงนามความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
รอบปีที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2555
ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบปีที่ 2 วันที่ 17 ตุลาคม 2556
ณ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รอบปีที่ 3 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
ณ สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบปีที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2558
ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รอบปีที่ 5 วันที่ 20 กันยายน 2559
ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพพิธีลงนามความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา (รอบปีที่ 1-5)

1.2 การกาหนดแผนงานประจาปี
ภายใต้การดาเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือฯ ได้มีการกาหนดแผนงานประจาปี เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การด าเนิ น งานและติ ด ตามตรวจสอบให้ ก ารด าเนิ น งานของเครื อ ข่ า ยเป็ น ไปเป้ า หมายที่ ก าหนด ผู้ บ ริ ห ารและ
คณะทางานในที่ประชุมเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้กาหนดข้อปฏิบัติร่วมกัน
ดังนี้
1.2.1 กาหนดให้มีประธานเครือข่ายและหมุนเวียนผู้บริหารที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ทุกสถาบัน
เป็นประธาน โดยรอบปีที่ 1 ที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อานวยการ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
1.2.2 การประชุมเครือข่ ายฯ ให้หน่วยงานที่เป็นสมาชิก เครือข่ายฯ ผลัดกัน เป็นเจ้าภาพ โดย
กาหนดให้มีการประชุมทุก 2 เดือน และให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทาหน้าที่เป็น
ฝ่ายเลขานุการ
1.2.3 ที่ประชุมกาหนดให้มีการจัดประชุม 2 ระดับ ดังนี้
1) การประชุมผู้บริหารและคณะทางานเครือข่ายฯ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการ
ดาเนินงาน
2) การประชุ ม คณะท างานเครื อ ข่ า ยฯ เพื่ อ ประชุ ม หารื อ และด าเนิ น งานตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
1.2.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในช่วงบ่ายของการจัด
ประชุมผู้บริหารและคณะทางานเครือข่ายฯ
1.2.5 รอบปีที่ 5 ที่ประชุมได้กาหนดให้ผู้บริหารและคณะทางานของหน่วยงานที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายฯ ทาหน้าที่เป็นประธานและฝ่ายเลขานุการในการประชุม ซึ่งจะมีการประชุมทุก 3
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการตามแผนงาน
เพื่อให้การดาเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือฯ สัมฤทธิ์ผลตามแผนงานเป้าหมายที่กาหนด ที่ประชุม
เครือข่ายฯ จึงได้กาหนดแผนงานที่ระบุวันที่ สถานที่ รายละเอียดสาหรับการดาเนินงานไว้ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1 ใน
แต่ละรอบปี โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานของแต่ละสถาบัน อีกทั้งข้อมูลสาหรับติดต่อสื่อสารของ
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ผู้บริหารและผู้ประสานงาน เพื่อให้การทางานร่วมกันเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และสร้างประสิทธิผล ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาและรับทราบร่วมกัน
ปฏิทินการประชุมผู้บริหารและคณะทางาน
เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษารอบปีที่ 5
การประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่
วันที่ประชุม
1/2560 19 มกราคม 2560
(ครั้งที่ 21)

2/2560 16 พฤษภาคม 2560
(ครั้งที่ 22)

3/2560 22 สิงหาคม 2560
(ครั้งที่ 23)
1/2561 8 ธันวาคม 2560
(ครั้งที่ 24)

2/2561 13 มีนาคม 2561
(ครั้งที่ 25)

3/2561 12 มิถุนายน 2561
(ครั้งที่ 26)

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงาน

สานักหอสมุดกลาง นาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีของหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย
- การได้รับบริการที่น่าประทับใจ
ศรีนครินทรวิโรฒ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินงานความร่วมมือเครือข่าย
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 5
สานัก
นาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีของหน่วยงาน :
บรรณสารการ
- สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่มีบรรยากาศ
พัฒนา
เอื้อต่อการเรียนรู้
สถาบันบัณฑิต
รายงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์
พัฒนบริหาร
PULINET ปีการศึกษา 2558
ศาสตร์
(ปีงบประมาณ 2559)
สานักหอสมุด
นาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีของหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย
- การประชาสัมพันธ์ทั่วถึงหลายช่องทาง
ศรีปทุม
รายงานผลตามเกณฑ์ PULINET
ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559)
สานักหอสมุด
นาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีของหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย
- กรณีศึกษาการเปิดให้บริการ 24 ชม.
เกษตรศาสตร์
น าเสนอ (ร่ า งข้ อ ค าถาม/แผนงาน)
กา ร ศึ กษา ควา ม ไ ม่ พึ ง พอใจ ต่ อกา ร
ให้บริการของห้องสมุด
ศูนย์บรรณ
นาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีของหน่วยงาน :
สารสนเทศ
............................................................
มหาวิทยาลัย
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
หัวเฉียวเฉลิม
แผนการดาเนินงานความร่วมมือเครือข่าย
พระเกียรติ
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 5
หอสมุดแห่ง
นาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีของหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย
...................................................
ธรรมศาสตร์
รายงาน (ร่าง) สรุปผลการดาเนินงานใน
รอบปีที่ 5
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การประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่
วันที่ประชุม

4/2561 4 กันยายน 2561
(ครั้งที่ 27)

หน่วยงาน

แผนการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงาน

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

รายงานผลการศึกษา
1. ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
ห้องสมุด
2. ความไม่พึ งพอใจต่ อ การให้ บ ริก ารของ
ห้องสมุด
สานักหอสมุดกลาง นาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีของหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย
............................................................
หอการค้าไทย
รายงานสรุปผลการดาเนินงานในรอบปีที่ 5
พิธีลงนามความร่วมมือ รอบปีที่ 6

ปฏิทินการประชุมคณะทางานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษารอบปีที่ 5
การประชุมคณะทางาน
ครั้งที่
วันที่ประชุม
4/2559 .. ธันวาคม 2559
(ครั้งที่ 21)
1/2560 .. มีนาคม 2560
(ครั้งที่ 22)

หน่วยงาน

สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
2/2560 .. กรกฎาคม 2560 สานักหอสมุด
(ครั้งที่ 23)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3/2560 .. พฤศจิกายน
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
(ครั้งที่ 24) 2560
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
1/2561 .. กุมภาพันธ์ 2561 สานักหอสมุดกลาง
(ครั้งที่ 25)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2/2561 .. พฤษภาคม 2561 หอสมุดแห่ง
(ครั้งที่ 26)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3/2561 .. สิงหาคม 2561 สานักหอสมุด
(ครั้งที่ 27)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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แผนการดาเนินงาน
การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ห้องสมุด
รายงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์ PULINET
ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559)
สรุปรายงานผลตามเกณฑ์ PULINET
ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559)
การศึ ก ษาความไม่พึ งพอใจต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ของห้องสมุด (ร่างข้อคาถาม)
การศึ ก ษาความไม่พึ งพอใจต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ของห้องสมุด (แจกแบบสอบถาม)
การศึ ก ษาความไม่พึ งพอใจต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ของห้องสมุด (รายงานผล)
ร่าง สรุปผลการดาเนินงานในรอบปีที่ 5
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ขั้นตอนที่ 3 ติดตาม และ รายงานผล
- การติดตามโดยระเบียบวาระการประชุม สืบเนื่องจากได้กาหนดแผนงานประจาปีไว้ เครือข่ายความ
ร่วมมือฯ จึงใช้การประชุมเป็นเครื่องมือในการรายงานผลการทางานของคณะทางาน เพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหาร อีกทัง้ ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือติดตามการดาเนินงาน เพื่อทวนสอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผน
- การจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมา และนาเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุม (ครั้งสุดท้ายในรอบปี) เพื่อผู้บริหารได้
รับทราบข้อมูลและให้นโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
- ผลการดาเนินงานได้จัดทาเป็นรายงานสรุปผล และนาเสนอไว้ในรูปแบบไฟล์ที่เว็บไซต์ของเครือข่ายฯ
คือ https://sites.google.com/site/5moulibqa/home
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินงานที่มีการรายงานให้ที่ประชุมทราบในแต่ละครั้ง (ผลการดาเนินงานได้ตามแผน ปัญหา
และอุปสรรคในการทางาน) และเพื่อการสนับสนุนให้การทางานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมได้พัฒนา
ปรับปรุงการทางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ปัญหาจากการเวียนแจ้งรายงานการประชุม เอกสารประกอบประชุม และเอกสารที่ใช้ในการทางาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปัญหาจากการประสานงาน ความถูกต้องในการประสานงาน แนวทางที่ดาเนินการ: การใช้ Google
Drive ในการบันทึกรายงานการประชุมออนไลน์ และการส่ง เอกสารต่างๆ อีกทั้ง การใช้เ ป็นช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างกันสถาบัน เพื่อสร้างความสะดวกและลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
- การสื่อสารแบบ 2 ทาง
าง ฏิ งา ต่ละสถาบัน แนวทางที่ดาเนินการ: การจัดทา Line
Group ของคณะทางาน เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกันได้ในทันที ทุกที่ ทุกเวลา
สาหรับประเด็นปัญหาอื่น ที่ประชุมโดยผู้บริหารของแต่ละสถาบันได้ร่วมกันพิจารณาเสนอแนะและให้ความ
คิดเห็น และได้มอบแนวทางในการดาเนินงานให้เป็นนโยบาย เพื่อให้คณะทางานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
สร้างผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดในแผนงานประจาปี
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ผลการศึกษา และอภิปรายผล
จากการดาเนินงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 4 ที่ผ่านมา
ที่ได้ดาเนินงานตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA ในการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ส่งผลให้เ กิดการ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในการท างาน อี ก ทั้ งการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งผู้ป ฏิ บั ติ งานของแต่ ล ะสถาบั น ส่ งผลให้
สร้างสรรค์ผลงานได้ดังนี้
1. การด าเนิน กิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้จ ากแนวปฏิ บัติ ที่ดี ของแต่ล ะสถาบัน จากกรณีศึ กษาผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดแต่ละสถาบัน ที่มีระดับและค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต้น
2. งานวิจัยสถาบัน กรณีศึกษาของแต่ละสถาบัน เรื่อง “ทัศนคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร”
3. รายงานบทวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ของแต่ละสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2556-2557
4. รายงานบทวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ข่ า ยงานห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ประจาปีการศึกษา 2557
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน
6. การสร้างงานบริการใหม่ ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการระหว่างสถาบันให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด คือ การเข้าใช้
ห้องสมุดฟรีของนิสิตและบุคลากรสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือฯ
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ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการทางานภายใต้เครือข่ ายความร่วมมือฯ ปัญหาหลักสาคัญ คือ การติดต่อประสานงานภายใน
เครือข่าย การประสานงานจะมีประสิทธิภาพได้ต้องมีการวางแผนงานให้เป็นระบบและชัดเจน อีกทั้ง ต้องมีความเข้าใจ
ร่วมกันจึงจะส่งผลให้การทางานร่วมกันได้ไม่เกิดปัญหา อีกทั้ง การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ
เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างกันแบบการสื่อสาร 2 ทาง ล ทันที (real time) ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา
และลดความผิดพลาด เครือข่ายจึงได้นา Google Drive และ Line Group มาช่วยในการประสานงานติดต่อ ซึ่ง
เครื่องมือดังกล่าวนอกจากจะช่วยในการทางานร่วมกันแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับคณะทางานซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทีม่ าจากต่างสถาบัน ได้ทางานร่วมกัน รวมกันเป็นทีมงานเดียวกัน
การนาไปใช้ประโยชน์
ผลงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ของแต่ละสถาบันที่เป็นสมาชิก และเป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดอื่นและบุคคลทั่วไป ดังนี้
การใช้ประโยชน์ของสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
1. ผู้บริหารได้รับข้อมูลจากผลงานและรายงานผลต่างๆ เพื่อการวางแผนปฏิบัติการ และเพื่อการตัดสินใจที่
จะดาเนิ นงานในส่วนต่ างๆ ที่ เป็นการพัฒนาและปรับ ปรุงการบริหารจัดการและการให้บริ การของ
ห้องสมุด
2. การเสริมสร้างแนวคิดให้กับบุคลากรของแต่ละสถาบันที่จะพัฒนางานของตนเอง และพัฒนางานใหม่ๆ
เพื่อผู้รับบริการ จากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
3. การกระตุ้นให้บุคลากรซึ่งเป็นคณะทางานได้มีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนงาน ที่ ลดขั้นตอน ลด
ระยะเวลา และลดความผิดพลาดต่างๆ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจากการเรียนรู้จากปัญหา
และความผิดพลาดที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4. การพัฒนาบุคลากร และการเป็นแบบอย่างของบุคลากรซึ่งเป็นคณะทางานของแต่ละสถาบันที่สามารถ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นนอกสถาบันได้เป็นอย่างดี
5. การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยการจัดทารายงานบทวิเคราะห์ที่เทียบเคียง
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
6. การได้รับการยอมรับและชื่อเสียงของความเข้มแข็งในการทางานร่วมกันของเครือข่ายความร่วมมือ
ห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
การใช้ประโยชน์ของห้องสมุดอื่น หรือบุคคลทั่วไป
1. แนวคิด ในการสร้า ง หรื อ การร่ วมเป็ นสมาชิก เครือ ข่า ยความร่ วมมือ ห้อ งสมุด ด้า นประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา
2. แนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานห้องสมุด จากต้นแบบการดาเนินงานของเครือข่ายความ
ร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
3. การพัฒนางานการบริหารจัดการภายในห้องสมุด การบริการและการบริการเชิงรุกที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับงานห้องสมุด จากต้นแบบของผลการดาเนินงานของเครือข่ายฯ
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