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ชื่อผูวิจัย
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การพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางณัชชา มณีวงศ
2557
งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

บทคัดยอ
งานวิ จั ยเรื่องการพั ฒนาระบบงานการประกัน คุณภาพการศึ กษาของสํา นั กหอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เทียบเคียงสมรรถนะดานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานั ก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํ านั กหอสมุด กลาง มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร กลุม ตัว อย างได จากการเลื อกแบบเจาะจง
ประกอบดวย ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเปนองคกร
ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2555 ไดรับคะแนนประเมิน
อยูในระดับดีมาก เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และการสนทนากลุม การวิเคราะห
ขอมูลใชการจําแนกประเภทขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล การสรางขอมูลเชิงอุปนัย การวิเคราะหเนื้อหา
การวิเคราะหชวงหาง
ผลการวิจัยพบวา 1. การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใชคะแนนประเมินตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา ตัวบงชี้
ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีคะแนนการประเมินต่ํากวาองคกรที่เทียบเคียงรอยละ 40
คือ ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง และ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 2. วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ในการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี และสํ า นั ก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ประกอบดวย การสราง การจัดทํา การประสานงาน การกํากับ
ติดตาม การสรุปผล และการปรับปรุงพัฒนา 3. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนแนวทางการพัฒนาตามหลัก PDCA คือ 1) การ
วางแผน (Plan) ประกอบดวย การกําหนดแผนการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพ 2) การดําเนินงานตามแผน (Do) ประกอบดวยการปฏิบัติงานตามแผนโดยเนนการทํางานเปนที ม
3) การตรวจสอบ (Check) ประกอบดวย การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและ 4) การปรับปรุง (Act)
ประกอบดวยการนําผลจากการตรวจสอบมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
คําสําคัญ: การเทียบเคียงสมรรถนะ / การปฏิบัติที่เปนเลิศ / การประกันคุณภาพการศึกษา
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ABSTRACT
The research topic “Quality Assurance System Development of The Central
Library, Silpakorn University” has the followings objectives: 1) to benchmark the outcome
of quality assurance between The Central Library Silpakorn University with Academic
Resource Center, Mahasarakham University and The Center for Library Resources and
Educational Media. 2) to study the best practice in quality assurance of Academic Resource
Center, Mahasarakham University and The Center for Library Resources and Educational
Media. 3) to study the method of development of the education quality assurance system
of The Central Library Silpakorn University. This study was qualitative research, which was
carried out during November, 2013 to March, 2014. The purposive sampling was used in
this research. The Sample was administers and personnel, that concerned with quality
assurance at the Academic Resource Center, Mahasarakham University and The Center for
Library Resources and Educational. The data were collected through the semi-structural
interviews and focus group discussion and document analysis. All of the data were
analyzed and compared by using typological data, analytic induction, content analysis and
gap analysis, respectively.
The research outcomes are: 1.The benchmarking of educational quality
assurance by considering the OHEC found that the indicator outcome of quality assurance
lower than comparable organizations 40% included the indicators 7.1 Leadership of the
Institutional Council and Administration at All Levels, 7.4 Systems for Risk management
and 8.1 A System and Mechanism for Finances and Budgets . 2. The best practices found
that the educational quality assurance process consisted; 1) QA creating 2) QA
manipulating 3) QA coordinating 4) QA monitoring 5) QA reporting and 6) QA improving and
developing 3. Quality assurance system development of The Central Library, Silpakorn
University found that based on the principles of PDCA., there are; 1) Plan; educational
quality assurance plan, and guideline. 2) Do; implementation by plan. 3) Check; implement
evaluation. 4) Act; reviewed and adjusted plan.
Keywords: benchmarking / best practice / educational quality assurance
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดี เพราะไดรับความอนุเคราะหเปน อยางดีจากบุคคลที่เกี่ยวของ
หลายฝาย ตั้งแตคณะผูบริหาร คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา หัวหนางาน ตลอดจน
ผู บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง อาจารย ดร.
สายสุดา เตียเจริญ รองผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ ที่ไดใหการสนับสนุน พรอม
ทั้งให คําปรึกษาและใหกําลังใจ ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
อาจารย ชลธิชา ทิพยประทุม ที่ใหคําแนะนําในการจัดทําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และขอขอบคุณ
เพื่อนรวมงาน กัลยาณมิตรที่มิไดเอยนามและครอบครัว ที่ใหความชวยเหลือ และใหกําลังใจ ทําให
งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ผลการศึกษานี้นํามาซึ่งประโยชนที่สามารถนํามาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรไดอยางดียิ่ง
ผูวิจัยขอขอบพระคุ ณบุคคลดังกลาวและสุดทายตองขอขอบพระคุณสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดสนับสนุนการวิจัยนี้

ผูวิจัย (นางณัชชา มณีวงศ)
18 ตุลาคม 2557

ง

สารบัญ

บทคัดยอภาษาไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
คําถามการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการเทียบเคียงสมรรถนะ
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดการวิจัย
บทที่ 3 วิธีดําเนินงานวิจัย
การคัดเลือกกรณีศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่ 1 การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
ขั้นตอนที่ 3 นําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 4 การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 2 วิธีปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศ
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา

หนา
ก
ข
ค
ง
ฉ
ช
1
4
4
4
5
6
7
16
18
25
28
29
29
29
30
31
32
34
57

จ

หนา
บทที่ 5 สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 2 วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
อภิปรายผลการวิจัย
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ประวัติผูวิจัย

59
60
78
78
83
83
84
89
93
111
137

ฉ
สารบัญตาราง
ตาราง
ตารางที่ 2.1 ขอเปรียบเทียบระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก
ตารางที่ 3.1 แผนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 4.2 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตารางที่ 5.1 สรุปแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

หนา
15
31
33
58
77

ช
สารบัญแผนภาพ
ภาพ
แผนภาพที่ 2.1 การดําเนินการประกันคุณภาพตามวงจร PDCA
แผนภาพที่ 2.2 ความสัมพันธของ Benchmark, Benchmarking และ
Best Practices
แผนภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
แผนภาพที่ 5.1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

หนา
11
18
28
78

รายงานการวิจยั
เรือง
การพัฒนาระบบงานประกันค ุณภาพการศึกษา
ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
Quality Assurance System Development of
The Central Library Silpakorn University

ผูว้ ิจยั นางณัชชา มณีวงศ์

งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
การศึ ก ษาเป น เครื่ อ งมื อสํ า คั ญ ในการพั ฒ นามนุ ษ ย ใ ห เ ป น ผู ที่ มี คุ ณ ภาพมี ค วามเจริ ญ
งอกงามแหงปญญาและมีคุณธรรม การจัดการศึกษาจึงมีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนามนุษยเพราะ
ถือเปนเครื่องมือในการหลอหลอมขัดเกลามนุษยใหเปนผูมีความเจริญงอกงามแหงปญญา อันสงผลตอ
การขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาประเทศใหไปในทิศทางที่ถูกตอง สรางสังคมที่สงบสุขกอใหเกิดความ
มั่นคงของประเทศชาติ ดังที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา การศึกษาเปนเครื่องมือทั้งในการพัฒนามนุษย
และพัฒนาประเทศชาติ
สถาบั นการศึกษา มีห นาที่จั ดระบบการศึกษาเพื่อขัดเกลาส งเสริมและพัฒนาคนให มี
ประสิ ท ธิภ าพ และมีศั กยภาพ พร อมกาวออกไปสู สั งคมและดํารงตนไดอ ยางดีมี ความสุ ข ระบบ
การศึกษาที่ดีมีคุณภาพจะทําใหคนมีคุณภาพ มี คุณธรรม เปนบุคคลพึงประสงค เปนที่ตองการทั้ง
หนวยงาน สังคม และประเทศชาติ แตในกระบวนการและระบบการศึกษานั้น อะไรจะเปนตัววัดไดวา
กระบวนการและระบบการศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ มีประสิทธิภาพ ในปจจุบัน เปนที่รูจักกันดีวาสิ่ง
ที่ ใ ช วั ด คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได ดี คื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา อั น หมายถึ ง ระบบการบริ ห าร
กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการตรวจสอบ
กระตุน พรอมสรางความตระหนักใหหนวยงานทางการศึกษาใหมีการควบคุมคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง กระบวนการในการวัดและการประเมินอยางเปนระบบ มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนมาตรฐาน
เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพสรางความนาเชื่อถือใหกับผูเกี่ยวของ ทั้งครู นักเรียน ผูปกครอง และ
สังคม การประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนตัววัดใหเราทราบวา การปฏิบัติงานของสถานศึกษาอยูใน
ระดับใด ตรงตามเปาหมายหรือไม ควรจะพัฒนาหรือปรับปรุงอยางไรดานใดบาง จุดออน จุดแข็ง
ของระบบและกระบวนงานเปนอยางไร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสู งสุ ดในการปฏิบัติงานโดยมีวิธี
ปฏิบัติงานที่ดีในทุกดาน ที่สําคัญสามารถนํามาซึ่งทิศทางการพัฒนา ปรับปรุง หรือเพิ่มศักยภาพระบบ
การศึก ษาของเราได เป น อย า งดี เป น การพัฒ นาและเพิ่ ม ศัก ยภาพทั้ง ระบบ ยิ่ ง ในป จจุ บั น ระบบ
การศึกษากําลังเขาสูประชาคมอาเซียนยิ่งตองมีการพัฒนาสูงขึ้นเพื่อใหไดมาตรฐาน กาวทันประเทศ
ในอาเซียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงไดกําหนดใหมี "ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา" เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให มีคุณภาพ อันส งผลใหคนมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยทําการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อใหมีความมั่นใจในคุณภาพ ในระบบการศึกษา พระราชบั ญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ.2542
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แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษา ใหมุงเนน
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ในมาตรา 6 ไดกําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
และ มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ โดยสรุปมีขั้นตอนดังนี้
1.1 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เพื่อพัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐานที่
กําหนดไว โดยประกอบดวยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหพัฒนาเขาสูมาตรฐาน
1.2 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของระบบ
และ โดยประกอบดวยการตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานทั้งระบบพรอมทั้งตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษา เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษา
1.3 การประเมินผลคุณภาพ (Quality Assessment) เพื่อประเมินคาระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน โดยการศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง
(Self Assessment) ในสวนการประเมินคุณภาพภายนอกเปนการดําเนินงานโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลและรับรองวาสถาบันการศึกษาไดคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว ระบบการประกันคุณภาพ จึงมีความสําคัญอยางมากในการพัฒนา
สถาบันการศึกษาอยางมีคุณภาพ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเปนหนวยงานสนับสนุนที่เปนหัวใจสําคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพราะเป นศูนยกลางแหงการเรียนรู โดยระบบงานของสํ านักหอสมุดกลาง มีหนาที่จะตองใหการ
สนับสนุนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัย นํานักศึกษา
ไปสูจุดหมาย เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนคนดีของสังคม หากสํานักหอสมุดกลางมีระบบปฏิบัติงานที่
ไมไดมาตรฐาน ระบบบริการชาไมทันเวลา การบริการไมดีไมมีประสิทธิภาพ ก็จะนําพาใหผูใชบริการ
อาจารย นักศึกษา ฯลฯ ลมเหลวในภาระกิจการเรียนการสอน เพราะไดรับบริการที่ไมตอบสนอง
ความตองการไดตรงประเด็น ทําใหการเรียนการสอน และงานขัดของเสียหาย งานประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย า งมากในการควบคุ ม การดํ า เนิ น งานโดยวั ด และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงาน เพื่อใหเราทราบวา ควรจะพัฒนาหรือปรับปรุงอยางไรดานใดบาง จุดออน จุดแข็ง ของ
ระบบและกระบวนงานเปนอยางไร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยมีวิธีปฏิบัติงาน
ที่ดีในทุกดาน ที่สําคัญสามารถนํามาซึ่งทิศทางการพัฒนา ปรับปรุง หรือเพิ่มศักยภาพระบบการศึกษา
อีก ทั้ง ยั ง สามารถกํา หนดทิ ศทางการพั ฒนาระบบการศึก ษาเพื่ อให ไ ดบั ณฑิ ตที่ มีคุ ณสมบั ติต ามที่
พึงประสงค
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โดยทั้งนี้ ม หาวิทยาลั ยศิล ปากร ไดใ ห ความสํ า คัญกับการดําเนิ น การประกัน คุณภาพ
การศึกษามาโดยตลอดและไดประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2541 เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักหอสมุดกลาง
ดํ า เนิ น ไปอย า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย สํ า นั ก
หอสมุดกลาง จึงไดกําหนดวัตถุประสงคในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดกลาง
ใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ไวดังนี้
1. เพื่ อ พั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ
ใ น ก า ร รั ก ษ า ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ห อ ง ส มุ ด แ ล ะ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม ส า ม า ร ถ ใ ห
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกเขาไปตรวจสอบได
2. เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ โดยมี ก ารกํ า หนดองค ป ระกอบ
ที่ จํ า เป น ดั ช นี บ ง ชี้ คุ ณภ าพข อง งา น ร ว ม ทั้ ง กา ร กํ า หน ดเ กณ ฑ ตั ด สิ น เพื่ อใ ห
สามารถนํามาใชในการตัดสินคุณภาพของงานแตละอยางได
3. เพื่ อ กํ า หนดมาตรฐานขั้ น ต่ํ า ของงานที่ สํ า นั ก หอสมุ ด กลางจะสามารถบรรลุ ถึ ง ได
ภายใตเงื่อนไขที่ระบุชัดเจน
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพ
5. เพื่ อ ดู แ ลให คํ า ปรึ ก ษาและประสานงานแก ฝ า ยงานให ก ารดํ า เนิ น การประกั น
คุณภาพการศึกษาเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพื่ อ ส ง เ ส ริ ม แ ล ะส นั บ สนุ น ใ ห ห น ว ยง า นภ า ย ใน สํ า นั ก ห อ ส มุ ด ก ล า ง ส าม า ร ถ
ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน อยางเปนระบบ และตอเนื่อง
7. เพื่ อ สนั บ สนุ น การประสานงานกั บ หน ว ยงานต า ง ๆ ทั้ ง ภ ายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย ในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ของสํานักหอสมุดกลาง
8. เพื่อสนับสนุนใหมีการเผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุดกลาง
9. สนั บ สนุ น การร ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ ในการสร า งเกณฑ ม าตรฐาน
ในการประกั น คุ ณ ภาพของสํ า นั ก หอสมุ ด กลาง และสามารถตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ระหวางแตละหองสมุดได
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ อันประกอบดวย การวางแผน (Plan)
การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแกไข (Act) เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดหาขอมูล และจัดระบบไดอยางรวดเร็ว และตรงตามความตองการของ
ผูใชบริการอันสงผลใหผูใชบริการมีความพึงพอใจสูงสุดกับบริการที่ไดรับ
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คําถามการวิจัย
แนวทางการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เหมาะสมควรเปนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ พื่ อ ต อ งการพั ฒ นาระบบงานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดย
ทําการศึกษาเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดานผลการประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษา
วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ พรอมทั้งศึกษาหาแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งประกอบไปดว ยองคประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา/ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการ พัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.9 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive service)
ตัวบงชี้ที่ 2.10 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-service)
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแก
สังคม/ชุมชน
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน)
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวม 14 ตัวบงชี้
ขอบเขตดานพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้มุงที่จ ะศึกษาองคกรที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งไดแก 1. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกรณีศึกษาทั้ง 2 แหงลวนมีผลการประเมินในรอบป
การศึกษา 2555 ในระดับ ดีมาก หนวยงานทั้ง 2 หนวยงานนี้ มีลักษณะการดําเนินการใกลเคียงกับ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิยามศัพทเฉพาะ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ประกอบดวย กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ของสถาบันอุดมศึกษา
วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ หมายถึง วิธีปฏิบัติในกระบวนการควบคุมคุณภาพที่ทําให ศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม ประสบความสํ า เร็ จ ในด า นการประกั น คุ ณ ภาพตามแนวทางของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแก การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ
(Check) การปรับปรุงแกไข (Act)
การเทียบเคียงสมรรถนะ หมายถึง การเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศกับสภาพการ
ดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปรียบเทียบกับกระบวนการบริหาร และ
ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบดวย 9 องคประกอบ ใน 2 ดาน ไดแกดาน ปจจัย และ
กระบวนการ
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สภาพการดําเนินงาน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของระบบ
การประกันคุณภาพในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยกระบวนการควบคุมคุณภาพ
ไดแก การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแกไข (Act)
ปญหาและอุปสรรค หมายถึง สภาพปญหาของการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลั ยศิลปากร ซึ่งสงผลใหการดําเนิน การประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายในไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การเทียบเคียงสมรรถนะทําใหทราบความแตกตางในการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. การศึกษาวิธีปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหคนพบการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice) ในงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ได แ นวทางการพั ฒ นาระบบงานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ข อนํ า เสนอ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวิ จั ย
ประกอบดว ย ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับ การประกัน คุณภาพการศึกษา ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติที่เป นเลิ ศ ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ย วกับ การเปรี ยบเทียบเคียงสมรรถนะ และตอนที่ 4
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา รายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คืองาน ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
การเรียนการสอนที่สะทอนคุณภาพการศึกษาวามีประสิทธิภาพหรือไมถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับการเปนขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีการใหความหมายไวหลายประเด็นดังนี้
กรมการปกครอง (2544 : 3) ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
อยางตอเนื่อง
เฉลิมชัย หาญกลา (2543 : 3) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึง
กระบวนการหรือกลไกใด ๆ ซึ่งจะรักษาไวซึ่งคุณภาพของการศึกษาใหไดมาตรฐาน และมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง นับวาเปนระบบที่สรางความมั่นใจใหแกสังคม ผูปกครอง ลูกคาวาสถาบันการศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ผูจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว
ธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศและคณะฯ (2556 : 7) สรุปความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนิน งานกิจกรรม ในดานกระบวนการควบคุ มคุณภาพ การ
ตรวจสอบ และการประเมินผล อยางมีระบบแบบแผน เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค
ประศาสน สองแคว (2549 : 21) ไดสรุปความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูปกครองชุมชนและ
สังคม วาผลผลิตซึ่งไดแกผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมาย หรือพันธกิจที่ไดรวมกันกําหนดไวนั้น โดย
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการและรับผิดชอบรวมกัน
สํานักงานปลั ดทบวงมหาวิทยาลั ย (2541) ให ความหมายของการประกัน คุณภาพ
การศึกษา หมายถึงกิจกรรม และแนวปฏิบัติใด ๆ ซึ่งหากไดดําเนินการตามระบบและแผนที่ไดวางไว
แลว จะทําใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
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อุทุมพร จามรมาน (2544 : 9) ไดนิยาม ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว
วา หมายถึง การใหหลักฐานขอมูลแกประชาชนวาบุคคลในโรงเรียนทํางานอยางเต็มความสามารถ
เพื่อใหผูปกครองนักเรียนและสาธารณชนมั่นใจในคุณภาพของนักเรียน
จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การประกันคุณภาพหมายถึง การควบคุมคุณภาพการ
การปฏิบัติตามแผนงานพรอมทั้งประเมินผล เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน และเพิ่มศักยภาพของผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา อันสงผลใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
ผูเรียนมีศักยภาพและมีความนาเชื่อถือ
ความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษามีความจําเปนหลายประการที่จะตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
กรมสามัญศึกษา (2542 : 25) ดังนี้
กระแสโลกาภิวัตน
1. เทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร
2. การแขงขันนานาชาติ
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย
1. วิกฤติเศรษฐกิจ
2. คุณภาพของประชากรตอการพัฒนาประเทศ
3. ผลกระทบวัฒนธรรมตางชาติ
4. วิถีทางประชาธิปไตย
สภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน
1. การจัดการศึกษาของสถานศึกษายังไมสามารถตอบสนอง ความตองการที่แทจริงของ
ผูเรียน สังคม ประเทศชาติ และกระแสโลกาภิวัฒน
2. รัฐไมสามารถสรางคนใหมีจิตใจที่ดี ใหมีศักยภาพเพียง พอที่จะดํารงชีวิตในสังคม
ประกอบอาชีพอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนาชีวิตไดดียิ่งขึ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
1. คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
2. การจัดการศึกษามีบทบาทสําคัญที่จะตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพื่อเปนพลัง
ในการพัฒนาของประเทศในอนาคต
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไวดังนี้
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1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น
โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตาม
เกณฑและไดมาตรฐาน
2. เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets)
และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล
3. เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุด
แข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และ
พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง
4. เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
5. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังคงมีผูที่กลาวถึงความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา เชน เหนียว
ศีลาวงศ (2551 : บทคัดยอ) กลาววาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนเครื่องมือการจัด
การศึ กษาให มีคุ ณ ภาพ ทํ า ให เ กิ ดความมั่น ใจวา ผู ที่ สํ าเร็ จ การศึ ก ษาทุ ก คนจะมี คุณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงคตามความตองการของสังคม ซึ่ งดาราพร ไชยสีทา (2552 : 238) ก็ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
ความสํ า คัญ ของงานประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาที่ ส ามารถใช เป นเครื่ อ งมื อในการเฝ า มองว าแผน
ดําเนินการและกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดกําหนดขึ้นในแตละชวงเวลา ไดรับการตอบสนองจากผูปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพหรือไม และผลที่ ไดเปนอยางไรเพื่อนํากลับไปสูการปรับปรุงแกไข ซึ่งสามารถทํา
ให เป นเรื่ องงายก็ได ทําใหเป นงานที่ยุงยากก็ไดขึ้นอยูกับ มุมมอง และทัศนคติตอกิจกรรมในงาน
ประกันคุณภาพ ถาจะเริ่มตนงาย ๆ โดยทําใหเปนระบบ เนนที่มโนทัศนหลักหรือขอบเขตการประกัน
คุณภาพที่สถาบั นตองดําเนินการ ดังนั้ นงานประกัน คุณภาพการศึกษาเป นงานที่จะตองทําอยา ง
ตอเนื่อง มิใชดําเนินการเพียงเพื่อเขียนรายงานประเมินตนเองเทานั้น
ระบบและกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 47 ประกอบดว ย ระบบการประกัน คุ ณภาพภายในและระบบการประกัน คุณภาพ
ภายนอก
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ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ระบบการประกั น คุ ณภาพภายใน หมายถึ ง ระบบการประเมิ น ผล และการติ ดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุค ลากรของสถานศึกษา
นั้นเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 4)
สถานศึ ก ษาจะต อ งพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในให เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงหลักการและกระบวนการดังตอไปนี้
1. หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี 3 ประการ คือ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 11)
1.1 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่ส ถานศึกษารว มกัน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา
โดยเปาหมายสําคัญอยูที่ การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
1.2 การที่จะดําเนินการใหบ รรลุ เปาหมายตามขอ 1.1 ตองทําให การประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาไมใชเปนกระบวนการที่แยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒ นาและแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัด เจน ทําตามแผนตรวจสอบ
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบที่มีความโปรงใสและมีจิต สํานึกในการพัฒนา
คุณภาพการทํางาน
1.3 การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะ
เปนผูบริหาร ครู อาจารยและบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาโดยในการดําเนินงานจะตองใหผูเกี่ยวของ
เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเข ามามีสวนรวมในการกําหนด
เป าหมาย วางแผน ติดตามประเมิน ผลพัฒ นาปรับ ปรุง ชว ยกัน คิด ชวยกัน ทํา ชว ยกันผลักดันให
สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให ผู เรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของ
ผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ
2. กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกันคุณภาพ
มี 3 ขั้นตอนคือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 :7)
2.1 การควบคุมคุณภาพเปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน
2.2 การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
10

2.3 การประเมินคุณภาพเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ และระดับกระทรวง
3. กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เปน
กระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ
3.1 การรวมกันวางแผน (Planning)
3.2 การรวมกันปฏิบัติตามแผน (Doing)
3.3 การรวมกันตรวจสอบ (Checking)
3.4 การรวมกันปรับปรุง (Action)
เมื่อพิจารณากระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพ
และแนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นวามีความสอดคลองกัน ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2543 :10)

Plan

Do

Act

Check

แผนภาพที่ 2.1 การดําเนินการประกันคุณภาพตามวงจร PDCA
เพื่ อ ให ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเกิ ด ประโยชน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) (2554: 19) จึงมีแนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สามารถแยกไดเปน 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การ
ดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินป
กอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนดวย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัว
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บงชี้หรือเกณฑการประเมิน จะตองมีการประกาศใหทุกหนวยงานในสถาบันไดรับทราบและถือปฏิบัติ
โดยทั่ ว กั นก อนเริ่ ม ปก ารศึก ษา เพราะต อ งเก็บ ขอ มูล ตั้ งแตเ ดือ นมิ ถุ น ายน ทั้ งนี้ ส ถานศึ กษาและ
นักศึกษาตองมีสวนรวมกันกําหนดเปาหมายใหชัดเจน จะพัฒนาผูเรียนในดานใด และจะดําเนินการ
อยางไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนที่
1 – 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป) โดยสถานศึกษาตองปฏิบัติตาม
แผนที่กําหนดไว ดวยความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝาย
C = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ
สถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป โดยสถานศึกษาตองดําเนินการ
ตรวจการปฏิบัติกับแผนงาน และเปาหมายที่กําหนดไว และหาสารสนเทศเพื่อนําไปสูการปรับปรุง
แกไข
A =วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
บริหารของสถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทํา
แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช
งบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได กลาวคือสถานศึกษาตองนําผลที่ไดจากการตรวจสอบ
รวมกับสารสนเทศที่ไดรับนําไปปรับปรุงแกไข โดยการเสริมจุดเดน และปรับปรุงแกไขจุดออน
นอกจากนั้นแลวสถานศึกษายังตองสงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประกอบดวย SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
และระดับสถาบัน) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบ CHE QA Online และ
หนวยงานตนสังกัด (ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปการศึกษา) เพื่อประโยชนของสถาบันในการ
ปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชนข องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตน
สังกัดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อการสงเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเปนสากล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เปนการติดตามตรวจสอบ และประเมินมาตรฐาน
การศึกษาโดย สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)ไดกําหนด
มีการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย ซึ่ง
จะตอ งได รับ การตรวจจากหน ว ยงานภายนอกที่ สมศ. รั บ รอง เพื่อ ให มีก ารพั ฒนาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ดียิ่งขึ้น
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การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดตัวบงชี้เปน 3 กลุม คือ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม รวม 18 ตัวบงชี้ ให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 38
ซึ่งกําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง 1) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับ
และประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่วาดวยการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ง
ผลการประเมิน ดั งกล า วจะมีผ ลตอ สถานศึก ษาและบัณ ฑิ ตที่ สํ าเร็ จ การศึก ษาในดา นการรับ รอง
มาตรฐานคุณภาพของผลผลิต ซึ่งจะสงผลกระทบตามมาอีกมากมาย (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554)
หลักการประเมินคุณภาพภายนอก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555 : 2) กลาวถึงหลักการ
ประเมิ นคุ ณภาพภายนอกรอบสามวา ยัง คงหลั ก การสํ าคัญ ของการประเมิ น คุ ณภาพภายนอกให
สอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553
หมวด 3 ที่ระบุวาการประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการดังตอไปนี้
1. เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน
จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
3. สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติโดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน
4. สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
5. ส งเสริ มการมีสว นรว มในการประเมิน คุณภาพ และพัฒนาการจั ดการศึกษาของรั ฐ
เอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถาบันประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
6. คํานึงถึงความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา
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ทั้งนี้ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 กําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตล ะแห งตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา
2. มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
3. มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายนอก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555 : 12) แบงออกเปน
วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะ มีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจดานตางๆ
2. เพื่อกระตุนเตือนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอยางตอเนื่อง
3. เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการที่ สมศ. กําหนด ซึ่งสอดคลองกับระบบ
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
2. เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนความแตกตางของแตละสถานศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ
รวมทั้งผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมและการชี้นําสังคมของสถานศึกษาตาม
นโยบายของภาครัฐ
3. เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาจากผลผลิ ต
ผลลัพธ และผลกระทบมากกวากระบวนการ
4. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
อยางตอเนื่อง
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5. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีทิศทางที่สอดคลองกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับการ
ประเมินคุณภาพภายใน
6. เพื่อสรางความรวมมือและมีเปาหมายรวมกัน ระหวางหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเปนการเชื่อมโยงการดําเนินงานสูการพัฒนาคุณภาพรวมกัน
7. เพื่อรายงานผลการประเมินและเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 แหงพระราชบั ญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดํา เนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
ความแตกตางของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ในประเด็นของเปาหมายการประเมิน ผูประเมิน และระยะเวลาการประเมิน รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ขอเปรียบเทียบระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ประเด็น
เปาหมาย

ผูประเมิน

ระยะเวลา
ที่มา: ณัฏฐภรณ หลาวทอง

การประเมินภายใน
เพื่อใหไดขอมูลปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษา และพรอมรับการ
ตรวจสอบจากผูประเมิน
ภายนอก
บุคลากรในหนวยงาน เชน ครู
ผูบริหาร ปกครอง คนในชุมชน
และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
ดําเนินการตอเนื่องทุกป

การประเมินภายนอก
เพื่อรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
เปนขอเสนอแนะการปรับปรุง
แกไขตอไป
ผูประเมินภายนอก ซึ่งรับรอง
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
อยางนอย 1 ครั้ง ทุก 5 ป
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ
ความหมายของวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ
American Productivity and Quality Center (อางในบุญดี บุญญากิจและ กมลวรรณ
ศิริพานิช, 2545 : 10 - 11) ใหคําจํากัดความของ Best Practices วาคือการปฏิบัติ ทั้งหลายที่
สามารถกอใหเกิดผลที่เปนเลิศหรือกลาวอีกนัยหนึ่งของผู เขียนเองวา “เปนการคนพบวิธีการทํางานที่
ผูปฏิบัติงานได เรียนรูจากการปฏิบัติจริง ในการพัฒนาคุณภาพ ทําให บรรลุผลลัพธที่ตอบสนองความ
คาดหวั ง ของผู เกี่ ย วข อ งและเป า หมายขององค ก รอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ทํ าให องค ก รนั้ น ประสบ
ความสําเร็จและกาวสูความเปนเลิศ มีแนวทางการพิจารณา 6 ประการวา วิธีปฏิบัตินั้นเปนเลิศหรือไม
ดังนี้ (สถาบันวิจัยพัฒนาเพื่อ การเรียนรู, 2549:2)1. วิธีปฏิบัตินั้นดําเนินการบรรลุผลไดสอดคลองกับ
ความคาดหวังของผูเกี่ยวของหรือเปนวิธีปฏิบัติที่สรางความคาดหวังของผูเกี่ยวของหรือเปนวิธีปฏิบัติ
ที่สรางความพึงพอใจใหกับผูปฏิบัติงาน 2. วิธีปฏิบัตินั้น ผานกระบวนการนําไปใช อยางเปนวงจร จน
เห็นผลชัดเจนวา ทําใหเกิดคุณภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง หรือมีกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA จน
เห็น แนวโนมของตัวชี้วัดความสํ าเร็จที่ดีขึ้น 3. สามารถบอกเลาถึงวิธีปฏิบัติไดวา ทําอะไร (What)
ทําอยางไร (How) และ ทําไปทําไม (Why) 4. ผลจากวิธีการปฏิบัติสอดคลองเปนไปตามมาตรฐาน
ตัวบงชี้หรือกลยุทธ จุดเนนตามกลยุทธ 5. วิธีปฏิบัตินั้นสามารถระบุไดวาเกิดจากปจจัยสําคัญที่ชัดเจน
และปจจัยนั้น กอให เกิดการปฏิบัติที่ตอเนื่องและยั่งยืน 6. วิธีปฏิบัตินั้นใช กระบวนการจัดการความรู
(KM-Knowledge Management) เชน การทํากิจกรรมเรื่องเลาเราพลัง ในการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติงาน
ภัทรนันท เพ็ชรแกว (2552:6) สรุปไววา การปฏิบัติที่เปนเลิศคือแนวทางปฏิบัติที่ดีกวา
หรือดีที่สุด เปนองคความรูที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแนวทางการปฏิบัติเดิม สามารถแกปญหาที่เคย
ประสบมาใหเกิดผลสําเร็จและสามารถนํามาประยุกตใชเปนแบบอยางในสถานการณเดียวกันได
สมพร เพชรสงค (2547:1) กลาววา Best practice หมายถึง วิธีการทํางานที่ดีที่สุดใน
เรื่องนั้น ๆ ซึ่งมีทั้งการทํางานในเชิงระบบ บริหาร และเทคนิควิธีการตาง ๆ ทําใหผลงานนั้นบรรลุ
เปาหมายสูงสุด
จากความหมายที่กลาวมาแลว สรุปไดวาการปฏิบัติที่ดีเลิศ หมายถึง วิธีการทํางานที่ดี
ที่สุดอันเปนกระบวนการที่มุงใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในหนวยงานสามารถเกิดขึ้นไดจากหลายชองทางไมวาจะเปนจาก
บุคคลจากปญหาอุปสรรค และจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ (วิภากรณ โทพล,
2553)
1. เกิดจากบุคคล อันมาจากการเรียนรูป ระสบการณ ภาวะผูนําทางผูบริหารที่คาดหวัง
ความสําเร็จ การคิดเชิงอนาคตการเปลี่ยนแปลง ผูปฏิบัติงาน หรืออยูใตบังคับบัญชาเรียนรูจากการ
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ปฏิบัติ ริเริ่มสรางสรรค ปญหาการทํางาน เสนอแนะวิธีการตอผูบริหารและอาจจะเกิดแนวคิด การ
รับรูคําปรารถนาของคณะกรรมการ ของผูป กครอง ประชาชน หรือผูรับบริการ อันกอใหเกิดการ
สรางสรรค วิธีการใหมๆ หรือที่ดีกวา
2. เกิดจากปญหาอุปสรรค การบริหารจัดการทั้งระบบ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ
ผลผลิตไมไดตามเปาหมาย ความกดดันจากผูรับบริการ การขับเคลื่อน นโยบายของผูบริหารระดับสูง
ภาวะขอจํา กัดของทรัพยากรทางการบริหาร ภาวะวิกฤตทําใหมีการแสวงหาแนวทางกระบวนการ
วิธีการที่ดีกวา เพื่อใหไดผลผลิตความสําเร็จสูงสุด
3. เกิดจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนา คนหาวิธีการใหมเพื่อเพิ่มผลผลิต กําไร หรือสราง
ความพึงพอใจของผูรับบริการ เสริมสรางประสิทธิภาพขององคการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติที่ดีที่เปนเลิศ ประกอบดวย 7 ขั้นตอน (วิภากรณ โทพล
2553) ดังนี้ 1) การวิเคราะหภารกิจที่แทจริงของหนวยงานนั้นๆ 2) การศึกษาวิเคราะห สภาพของ
หนวยงาน ซึ่งอาจดําเนินการไดหลายวิธี เชน ใชวิธีการสํารวจ การระดมความคิด การใชกระบวนการ
AIC หรือ SWOT เป นตน 3) การกําหนดสภาพความสํ าเร็จอนาคตจัดทํารูป แบบจําลอง
(Model)วิธีการดําเนินงาน 4) การปฏิบัติ ตามแบบวิธีการอาจจะเริ่มทดลองนํ ารองตรวจสอบ
ประเมินผลอยางตอเนื่องเปนระยะ 5) ประเมินผลวิเคราะหเปรียบเทียบ ในดานขั้นตอนระยะเวลา
งบประมาณและผลที่ไดรับกับวิธีการเดิม 6) ปรับปรุงพัฒนา และขยายผลการนําไปใชในหนวยงานให
กวางขวางยิ่งขึ้นและ 7) การบันทึกรายงานใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ
คุณลักษณะของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
- มีสวนสําคัญที่ทําใหผลการดําเนินงานเปนเลิศอยางตอเนื่อง
- เปนวิธีการใหมหรือนวัตกรรมในการใชทรัพยากร เชน บุคลากร หรือเทคโนโลยี ฯลฯ
- ไดรับการยอมรับจากบุคคลหรือองคกรที่เชื่อถือได (ผูเชี่ยวชาญ การตรวจประเมินรางวัล
ฯลฯ)
- ไดรับการยอมรับจากลูกคาหรือผูสงมอบเปนจํานวนมาก
ความสัมพันธของ Benchmark, Benchmarking และ Best Practices
บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช (2548: 11) ใหความหมายทั้งสามคําไววา
Benchmark หมายถึง Best-in-class คือเกงที่สุดหรือดีที่สุดระดับโลกอันจะเปนตนแบบที่จะใชวัด
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง สวน Benchmarking คือวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใช
ในการปรับปรุงองคกรของตนเพื่อมุงความเปนเลิศทางธรุกิจ และ Best Practices คือวิธีการปฏิบัติที่
ทําใหองคกรประสบความสําเร็จหรืออาจกลาวไดวาคือวิธีการที่ทําใหองคกรสูความเปนเลิศ กลาวคือ
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กระบวนการทํา Benchmarking นําไปสูการคนพบผูที่เปน Benchmark หรือผูปฏิบัติไดดีที่สุดวาเปน
ใคร และผูที่เปน Benchmark สามารถตอบคําถามเราไดวา Best Practices หรือวิธีการปฏิบัติที่ดี
ที่สุดที่นําไปสูความเปนเลิศนั้นเขาทําไดอยางไร ความสัมพันธของ Benckmark, Benchmarking
และ Best Practices สามารถแสดงไดดังแผนภาพที่ 4

Best Practice

Benchmark

Benchmarking
แผนภาพที่ 2.2 ความสัมพันธของ Benchmark, Benchmarking และ Best Practices
ที่มา:บุญดี บุญญากิจ และ กมลวรรณ ศิริพานิช (2548: 13)
แผนภาพความสัมพันธขางตนไดแสดงใหเห็นวาการทํา Benchmarking เปนกระบวนการ
ที่จะคนหาผูที่เปน Benchmark หรือผูที่ปฏิบัติไดดีที่สุด และผูที่เปน Benchmark นั้นเองที่จะชวย
ตอบคําถามวาการปฏิบัติที่ดีที่สุดอันนําไปสูความเปนเลิศนั้นทําไดอยางไร
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการเทียบเคียงสมรรถนะ
ความหมาย
กล า วถึง กระบวนการเที ยบเคีย งสมรรถนะ หรื อ
ณัฏ ฐพันธ เขจรนั นทน
Benchmarking เปนกระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑบริก าร และวิธีปฏิบัติกับองคกรที่
สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลของการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเองเพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ ซึ่งปจจุบันนิยมใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงองคกร ทําใหมีการปรับปรุงองคกรอยาง
กาวกระโดด เปนการ "เรียนลัด" เพื่อกาวใหทันองคกรอื่น การทํา Benchmarking ประกอบดวย 2
สวนหลัก
1. การเปรียบเทียบวัด มีการกําหนดตัวชี้วัดวาจะเปรียบเทียบกับใครในเรื่องใด
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่ดี/เปนเลิศจากผูที่ทําไดดีกวา โดยเขาไปเรียนรู
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วิธีการปฏิบัติซึ่งทําใหประสบความสําเร็จ
การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เปนหนึ่งในหลาย ๆ เครื่องมือที่นิยมใชกัน
อยางแพรหลายในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร ซึ่งสาเหตุหลักการนําเอาเครื่องมือชนิดนี้มา
ใช ก็ดวยเหตุที่สําคัญ คือ องคกรสามารถมีการปรับปรุงอยางกาวกระโดด โดยที่องคการนั้นๆ ไม
จําเปนตองมีการลองผิดลองถูก เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับ ปรุงองคกร หากแตส ามารถ
เรีย นรู วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิ ศขององคการอื่นตลอดจนคนหาปจจัยที่ทําใหองคการนั้ น ๆ ประสบ
ความสําเร็จ และนํามาปรับใชกับ องคกรของตนเองได โดยไมตองเสียเวลา และคาใชจายเปนจํานวน
มาก การเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) เปนกระบวนการซึ่งมุงเนนไปที่การเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติของผูอื่น เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับองคกรของเราเพื่อการเรียนรูและพัฒนา
งานใหดีกวาเดิม
ประเภทของ Benchmarking
การเปรียบเทียบในดานอะไร
1.1 เทียบสมรรถนะ (Performance Benchmarking) การเปรียบเทียบทางดานผลการ
ดําเนินการ วัตถุประสงคเพื่อใหองคกรสามารถตัดสินใจในการหาวิธีการทําใหองคกรมีผลการ
ดําเนินการที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอื่น
1.2 เทียบกระบวนการ (Process Benchmarking) การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติสําหรับ
กระบวนการทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคอยูที่การเรียนรูจากองคกรที่ดีที่สุดในดานนั้นเพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของตนเอง
1.3 เทียบกลยุทธ (Strategic Benchmarking) อาจเทียบกลยุทธทางการตลาด การผลิต
หรือการบริหารจัดการ
เปรียบเทียบกับใคร
2.1 เทียบภายในองคกร (Internal Benchmarking) การตั้งเปาภายในและหาวิธีปรับปรุง
กระบวนการใหดีขึ้น โดยเทียบภายในกับตัวเอง หรือ เปรียบกับ หนวยงาน หรือ แผนกที่มีลักษณะ
การทํางานคลายคลึงกัน ภายในบริษัทเดียวกัน ซึ่งอาจจะสังกัดคนละหนวยงานหรือ อยูคนละที่หรือ
อยูคนละโรงงาน
2.2 เทียบคูแขง (Competitive Benchmarking) เทียบกับคูแขงโดยตรงของเรา โดยมุง
ไปที่คูแขงที่อยูในระดับที่ดีที่สุด แทนที่จะวิเคราะหเทียบกับผลดําเนินงานโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
2.3 เทียบองคกรคลายกัน (Functional Benchmarking) เปรียบเทียบกับองคกรที่มี
ธุรกิจคลายคลึงกันที่ไมใชคูแขง เชน ลูกคา ผูสงมอบ หรือเทียบกับองคกรที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
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ประเภทเดียวกัน (Industry Leader) พยายามดันตนเองใหทัดเทียมกับเขา หรือเทากับเขาโดยการ
เรียนรู การทํางานจากเขา ขณะที่เราไมมีโอกาสเปนผูนําที่แทจริง
2.4 เทียบองคกรตางกัน (Generic Benchmarking) เทียบกับบริษัทนอกกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน อุตสาหกรรมที่ใกลเคียงกันหรือตางประเภท เพราะถาเราเปนผูนําใน
อุตสาหกรรมของเราในดาน นั้น ๆ แลว ถาจะปรับปรุงตออาจตองมองออกไปนอกกรอบอุตสาหกรรม
ของตนเองเพื่อหาผูเดนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ลักษณะและวัตถุประสงคของการเทียบเคียง
วัตถุประสงคหลักในการเทียบเคียงมี 3 ประการคือ 1) เพื่อใหแนใจวากระบวนการตางๆ
จะดําเนินการไปตามเปาหมายและมีคุณภาพที่ดี ผลจากการเทียบเคียงทําใหเปนผูนําขององคกร2)
เปนการรวบรวมหลักการที่ดีเพื่อเปนสวนหนึ่งของกระบวนการขององคกร และ 3) นําไปสูระดับการ
เทียบเคียงที่มีความเปนเลิศเปนตนแบบในการพัฒนาองคกร
การสรางหลักการเทียบเคียงควรเริ่มจากคนในองคกรที่มีความเปนอิสระ มีพลังอํานาจใน
การเรีย กร อ ง การยอมรั บ และมีค วามรับ ผิ ด ชอบ หลั ก การเที ยบเคีย งประกอบดว ยสิ่ ง สํ า คัญ 3
ประการไดแก 1) กิจกรรมที่เริ่มใชในการเทียบเคียง กุญแจที่สําคัญ ความพยายามที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่
ถูกตอง 2) สร างแผนงานการเทียบเคียงอัน ดับแรกจากภายในระบบขององคกรกอนที่จะหาการ
เทียบเคียงภายนอก และ 3) การเตรียมการและการเปนมาตรฐานทางองคกรอยางสมบูรณ อันแสดง
ถึงการนําแนวทางในการปฏิบัติมาใชเพื่อพัฒนา สรางการเปลี่ยนแปลง รวมถึงภาพพจนที่ดีขององคกร
ดังนั้นการเทียบเคียงจึงเปนสิ่งที่มีประโยชนเกิดประสิทธิภาพมาก เมื่อมีการทํางานเปนทีมและสราง
การเปลี่ ย นแปลงและก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาภายใน การจั ด หน า ที่ ข ององค ก รและกระบวนการที่
เกี่ยวของจะสนับสนุนทําใหการเทียบเคียงประสบความสําเร็จเกิดประโยชน (Sitnikov, 2002) อางถึง
ในพิรุณเทพ เพชรบุรี, 2551)
กระบวนการและขั้นตอนของการเทียบเคียงสมรรถนะ
Saylor (1996: 219 – 224) ไดกําหนดกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะไว 8 ขั้นตอน มี
รายละเอียดดังนี้ 1) ทําความเขาใจองคกรของตนเพื่อคนหาเรื่อง/สิ่งที่จะทําการเทียบเคียงสมรรถนะ
2) เลื อ กเรื่ อ งที่ จ ะทํ า การเที ย บเคี ย งสมรรถนะ เพื่ อ กํ า หนดว า จะเที ย บเคี ย งอะไร 3) กํ า หนด
แหลงขอมูลที่จะทําการเทียบเคียงสมรรถนะ 4) เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่
ถูกตอง 5) เลือก/กําหนดเปาหมายที่ตองการ 6) กําหนดแนวทางปฏิบัติของตน เพื่อใหรูวาองคกรตอง
ปฏิบัติอยางไร 7) กําหนดเปาหมายของผลลัพธ/ผลผลิตที่ตองการ เพื่อสรางเปาหมายในระยะสั้นและ
ระยะยาว และ 8) ใชวิธีการเชิงระบบ เพื่อไปสูจุดเปรียบเทียบสมรรถนะ
Goetsch & Davis (2003: 716) ไดกําหนดกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะไว 14
ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 1) การรับมอบหมายงานจากคณะบริหาร 2) พิจารณากระบวนการเดิม
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ของตน 3) หากระบวนการที่เ ป น จุ ด แข็ ง และจุ ดอ อ นของตน รวมทั้ง เอกสารต า งๆ 4) คั ด เลื อ ก
กระบวนการ/ประเด็นที่ตองทําการเทียบเคียงสมรรถนะ 5) จัดตั้งทีมงานเทียบเคียงสมรรถนะ 6)
คนหาผู ที่เปนเลิศในกระบวนการ/ประเด็น นั้นๆ 7) เลื อกผูป ฏิบัติที่ดีที่สุดมาเปน จุดเทียบเคียง 8)
รวบรวมความคิดเห็นจากผูรวมทําการเทียบเคียงสมรรถนะ 9) เก็บรวบรวมขอมูล 10) วิเคราะหขอมูล
และกําหนดชองวาง (Gap) 11) วางแผนปฏิบัติง านเพื่อลดชองว างนั้ น 12) เปลี่ ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติงาน 13) กํากับติดตาม และ 14) ปรับจุดเทียบเคียงใหสูงขึ้น และดําเนินการอยางตอเนื่อง
Sallis (2002: 105 – 107) ไดกําหนดกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะไว 5 ขั้นตอน มี
รายละเอียด ดังนี้
1) ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นตอนนี้มีความสําคัญในการเทียบเคียงสมรรถนะเนื่องจาก
ตองใชทั้งเวลาและเงินทุน ดังนั้นการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จจึงควรมีการประชุมจัดลําดับ
ความสําคัญ ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จขององคกร สรางความเขาใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับจุดมุงหมายและประโยชนที่จะไดรับ
2) ขั้นกําหนดคูเปรียบเทียบ (Identifying potential partners) เปนขั้นของการพิจารณา
เอกสารงานวิจัยขององคกรอื่น เพื่อหาคูเปรียบเทียบที่เหมาะสม ตรงตามความตองการ และเลือกคา
จะใชในการเทียบเคียงสมรรถนะประเภทใดจึงจะนําไปสูความสําเร็จตามที่วางเปาหมายไว
3) ขั้นวิเคราะหกระบวนการและวิธีปฏิบัติของคูเปรียบเทียบ (Analyze the processes
and practices of the benchmark partner) ประเด็นหลักของขั้นตอนนี้การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best practices) จากคูเปรียบเทียบ ซึ่งองคกรตองทําความเขาใจและหาวาใครที่เปนบุคคล
สําคัญและเอื้อตอความสําเร็จของการเทียบเคียงสมรรถนะไดในขั้นตอนนี้ตองตอบคําถาม 2 ประการ
1) องคกรคูเปรียบเทียบมีวิธกี ารปฏิบัติงานอยางไร และ 2) มีวิธีดําเนินการใหตอเนื่องไดอยางไร
4) ขั้นปรับปรุงการปฏิบัติของตน เพื่อสูความเปนเลิศ (Adapt your own practices to
become the best) เปนขั้นตอนที่องคกรหรือสถาบันนําสารสนเทศที่ไดรับจากการไปศึกษาวิธีการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศขององคกรคูเปรียบเทียบมาปรับวิธีการปฏิบัติงานของตนซึ่งเปนขั้นตอนที่ยากที่สุดใน
การทําการเทียบเคียงสมรรถนะ เพราะตองใชความพยายามอยางมากในการเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรม
การปฏิบัติงานขององคกร และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหม
5) ขั้นทบทวนความสําเร็จของกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ (Review the success of the
activity) เมื่อ มีการเปลี่ ย นแปลงการจั ด การองคกร สิ่ งสํ าคั ญคือการทบทวนความสํ าเร็จและ
ประสิทธิภาพของกิจกรรมในการเทียบเคียงสมรรถนะวาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม การ
ดําเนินการมีคุณคาหรือไม การปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงนั้นเหมือนหรือดีกวาองคกรเปรียบเทียบ
อยางไรก็ดีตนแบบของขั้นตอนในการเทียบเคียงที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือรูปแบบของ
Xerox Corporation ประกอบด ว ยขั้ น ตอนหลั ก 4 ขั้ น ตอน ได แ ก ขั้ น ตอนการวางแผน
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(Planning Stage) ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis Stage) ขั้นตอนการบูรณาการ (Integration
Stage) และขั้นตอนการปฏิบัติ (Action Stage) ดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมความพรอมและการวางแผน
เปนขั้นตอนของการเตรียมพรอมกอนทําการเทียบเคียงตั้งแตผูบริหารระดับสูงตองมีความ
มุงมั่นจริงจังในการนําการเทียบเคียงมาปรับปรุงองคกร สนับสนุนจัดสรรทรัพยากรตางๆ ตองมีการ
แตงตั้งทีมงานและผูรับผิดชอบระดับ สูงแลวมีการจัดอบรมผูเกี่ยวของใหมีความรูความเขาใจและ
จรรยาบรรณเกี่ยวกับการเทียบเคียง ผูบ ริหารจะตองเลือกวิธีการเทียบเคียงที่เหมาะสมระหวางการ
เทียบเคียงแบบเดี่ยวหรือแบบกลุม และควรมีการประชาสัมพันธการทําการเทียบเคียงลวงหนาเพื่อ
สรางความรูสึกของการมีสวนรวมของคนในองคกร
สําหรับขั้นตอนของการวางแผนประกอบไปดวยขั้นตอนยอยๆ ไดแก
1.1) การกําหนดหัวขอการเทียบเคียง ควรเริ่มจากการวิเคราะหตนเองกอนวาควรมีการ
ปรับปรุงเรื่องใด การวิเคราะหองคกรสามารถทําได 2 มุมมอง คือ จากมุมมองภายในที่เปนประเด็น
สําคัญภายในองคกร (Internal standpoint of productivity) และมุมมองจากภายนอกองคกรที่มา
จากลูกคา (External standpoint of productivity) เพื่อใหเขาใจตนเองและความคาดหวังของ
ลูกคา และเลือกกระบวนการที่คาดวาจะสงผลตอความสําเร็จในการตอบสนองความตองการของ
ลูกคามากที่สุด
1.2) การกํ า หนดองค ก รเปรี ย บเที ย บ เป น ขั้ น ตอนของการคั ด เลื อ กผู ที่ จ ะมาเป น ผู
เปรียบเทียบขอมูลกับเราหรือเรียกวา Benching Partner เริ่มจากการจัดทํารายชื่อองคกรที่ตองการ
เปรียบเทียบแลวจึงคัดเลือกองคกร ทั้งนี้ตองพิจารณาถึงขนาด กลุมอุตสาหกรรม โครงสรางองคกร
ระดับของเทคโนโลยี คุณลักษณะของสินคา/บริการ ความตองการของลูกคา ปจจัยของความสําเร็จ
รางวัล/การยอมรับ และสถานที่ตั้ง
1.3) การกําหนดวิธีการเก็บ ขอมูล และการเก็บ ขอมูล เริ่มจากการพิจารณาวิเ คราะห
กระบวนการ เรียกวา Process Mapping ในปจจุบันกอนวาเปนอยางไร มีจุดแข็ง จุดออนอยางไร
อะไรเปนปจจัยแหงความสําเร็จของกระบวนการนั้นๆ ซึ่งนําไปสูการสรางประเด็นคําถามที่จะใชถามผู
ที่เปนองคกรเปรียบเทียบ แลวจัดทําเปนแบบสอบถามเพื่อนําไปใช วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลไดมาจาก
2 แหลง คือ ขอมูลปฐมภูมิ คือ ขอมูลที่ไดมาจากการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือขอขอมูลโดยตรงกับผูที่
เปนคูแลกเปลี่ยนของเรา และขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมู ลที่ไดมาจากแหลงอื่นๆที่ไมใชคูแลกเปลี่ยน
โดยตรง
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2. ขั้นตอนการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูลในการเทียบเคียงสมรรถนะทําเพื่อหาชวงหางระหวางตนเองกับองคกร
คูเปรี ยบเทียบรวมถึงวิเคราะห ความเปนไปไดเพื่อทําการปดชองวางระหวางตนเองและองคกรคู
เปรียบเทียบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย (บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช, 2548)
2.1) การวิเคราะหชวงหางระหวางตัวเรากับองคกรเปรียบเทียบ (Determining current
performance gap)
การวิเคราะหชวงหาง (Gap Analysis) จะทําใหทราบวาประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ของเราห างจากคูเปรี ยบเทีย บมากน อยเพียงใด โดยเริ่ มจากการเรียบเรี ยงขอมูล เพื่อให ตรงตาม
วัตถุประสงคหรือประเด็นที่ตองการเปรียบเทียบ และตรวจสอบความสมบูรณเพียงพอของขอมูล และ
ใหงายตอการวิเคราะหและเปรียบเทียบชวงหาง
ขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบอาจเปนขอมูลเชิงปริมาณหรือขอมูลเชิงคุณภาพ หากเปนขอมูล
เชิงปริมาณสามารถเปรียบเทียบขอมูลใหเห็นความแตกตางดวยการใช กราฟ หรือ ตารางเปรียบเทียบ
สวนขอมูลเชิงคุณภาพสามารถเปรียบเทียบดวยตารางเปรียบเทียบ
การนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบในเชิงปริมาณสามารถนําเสนอในรูปแบบของกราฟแทง
หรือกราฟแมงมุมหรือเรดารไดเพื่อแสดงความแตกตางที่ชัดเจนเปนรายประเด็น อยางไรก็ดีการนํา
ข อ มู ล ของแต ล ะองค ก รมาเปรี ย บเที ย บกั น นั้ น ต อ งพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมของสิ่ ง ที่ นํ า มา
เปรี ย บเที ย บว า สามารถเปรี ย บเที ย บกั น ได ห รื อ ไม โดยเฉพาะการเปรี ย บเที ย บข อ มู ล จากต า ง
อุตสาหกรรมหรือองค กร รวมถึงการพิจารณาเรื่องขนาด ที่ตั้ง สภาพแวดลอม และสภาพเศรษฐกิจ
เปนตน ถายังเปรียบเทียบไมไดจําเปนตองมีการปรับขอมูลกอนเรียกการ Normalizing Data ซึ่งไมได
มีสูตรสําเร็จขึ้นอยูกับการพิจารณาเปนกรณีๆไป อยางไรก็ดี Karlof & Ostblom (1993) ไดจัดแบง
ความแตกต า งขององค กรที่ ไม ส ามารถเปรีย บเทีย บกัน ไดดั ง นี้ 1) ความแตกต า งในลั ก ษณะการ
ปฏิบัติงาน (Differences in operative content) 2) ความแตกตางในขอบเขตการปฏิบัติการ
(Differences in scope of operation) 3) ความแตกตางในเรื่องสภาพตลาด (Differences in
market conditions) และ 4) ความแตกตางในเรื่องตนทุน (Differences in cost position)
การคํานวณหาคาความแตกตางระหวางชวงหาง (Gap)
การคํานวณหาคาความแตกตางระหวางชวงหางสามารถคํานวณไดจากสูตร
ชวงหาง (Gap) = ผูที่เราเปรียบเทียบ –ตัวเราเอง x 100
ผูที่เราเปรียบเทียบดวย
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คาของความหางอาจเปนบวกหรือลบก็ได หากเปนคาลบหมายถึงตัวชี้วัดที่ยิ่งมีคานอยยิ่ง
ดี เชน เปอรเซ็นตของเสีย ลูกคารองเรียน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทํางานตางๆ หากเปนคาบวก
หมายถึงตัวชี้วัดที่แสดงคายิ่งสูงยิ่งดี เชน เปอรเซ็นตของสินคาที่ผานการตรวจสอบ ยอดขาย กําไร
การวิเคราะหความแตกตาง เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหความแตกตาง เชน 7QC Tool,
PDCA, Brainstorming, Criteria Testing Matrix, Tree Diagram, Trend Chart, Z Chart และ
อื่นๆ
2.2) การคาดคะเนหาชวงหางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Project future performance)
การคาดคะเนความแตกตางกับคูเปรียบเทียบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจคํานวณถึงชวงหาง
ที่จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 3 – 5 ป ขางหนาหรือนานกวานั้น ซึ่งสามารถพิจารณาจากกระบวนการ
ที่เรากําลังวิเคราะหวามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพียงใด การคาดคะเนชวงหางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จะตองอาศัยขอมูลและประสบการณที่มากเพียงพอ
3. ขั้นตอนการบูรณาการ
เปนขั้นตอนของการนําผลจากการวิเคราะหขอมูลมาใชปรับปรุงองคกร ประกอบดวย 2
ขั้นตอน ไดแก
3.1) การสื่อผลที่ไดหลังจากการเทียบเคียงใหกับผูเกี่ยวของ และการสรางการยอมรับ โดย
ทีมงานที่ทําการเทียบเคียงตองควรมีการกลั่นกรองและจัดระเบียบขอมูลแลวจึงสื่อผลที่ไดรับไปยัง
กลุมผูบริหาร ผูจัดการ/กระบวนการที่เกี่ยวของ เพื่อนรวมทีม ลูกคา ผูสงสินคา และพนักงาน โดยใช
วิธีการที่เหมาะสมกับบุคคลตางๆ เชน การรายงานผลการวิเคราะหขอมูล บันทึกภายใน การประชุม
ประจําเดือน วารสารขององคกร การจัดทําบอรดแผนพับ และการจัดสัมมนาภายในองคกร
3.2) การตั้งเปาหมายการดําเนินงาน เปนการนําผลที่ไดจากการเปรียบเทียบมามาใช
พิจารณาตั้งเปา หมายการดําเนิ นงานขององคก รในปจจุ บันให มี ความใกล เ คียงและเหมาะสมกั บ
สถานการณ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติ
เป น การนํ า ผลจากการเที ย บเคี ย งไปจั ด ทํ า เป น แผนปฏิ บั ติ ก ารและลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก
4.1) การจัดทําแผนดําเนินการ เปนการรวบรวมเอาผลจากการวิเคราะหขอมูลมาจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติการ โดยอาจแบงออกเปน แผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ขึ้นอยูกับผลการวิเคราะห
ขอมูล แนวนโยบาย และวิธีการดําเนินงานที่ไดรับจากผูบริหาร แผนดําเนินการตองระบุถึงบุคคล
ผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย ผูดําเนินการ งบประมาณ และระยะเวลา
4.2) การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การควบคุม และกํากับดู แลใหผลเปนไปตามแผนที่วางไว
เปนขั้นตอนของการนําแผนปฏิบัติการที่วางไวนําไปปฏิบัติ ซึ่งควรมีการทดลองปฏิบัติในพื้นที่ทดลอง
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(Pilot Area) กอนขยายผลไปยังหนวยงานและทั่วทั้งองคกร จากนั้นใชการกํากับติดตามผลใหเปนไป
ตามแผนโดยมีการระบุถึงวิธีการและความถี่ในการติดตาม ชองทางการติดตามผลสามารถใชวิธีการ
ตางๆได เชน การประชุมติดตามผล เปนตน และ
4.3) การทบทวนผลโดยเทียบกับคูเปรียบเทียบของผูที่ดีที่สุดหรือคูเปรียบเทียบ โดยการ
พิจ ารณาตรวจสอบผลที่ไดในประเด็นเกี่ย วกับการบรรลุ เปาหมายวาบรรลุ เป าหมายแล ว หรือยัง
Benchmark ดีขึ้นหรือไม ตองทบทวนเปาหมายใหมหรือไม ควรหาคูเปรียบเทียบเพิ่มหรือไม สิ่งที่
เรียนรูจากการทํา Benchmarking ครั้งนี้คืออะไร และอะไรคือจุดออนและจุดที่ตองปรับปรุง การ
ทบทวนนี้เปนการทบทวนโดยเปรียบเทียบกับคา Benchmarks ของคูเปรียบเทียบและยังเปนการ
ทบทวนการดําเนินงานของตนเอง เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการทํา Benchmarking ที่
เหมาะสมกับองคกรตอไป
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ทิพสุดา ศิลปะ (2551 : 102) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ” พบวาระดับประสิทธิภาพการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง จุดแข็งคือ มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
นโยบาย การประกันคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค จุดออนคือ
มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ ระดับประสิทธิผลการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก จุดแข็งคือ มหาวิทยาลัยฯ สรุปและจัดทํารายงาน ผลการ
ดําเนินการ ตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพการศึกษา จุดออนคือ มหาวิทยาลัยฯ มิไดนํ าผลการ
ประเมินมาตรฐานองคประกอบที่ไมเปน ไปตามเกณฑ ไปปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ปจจัย
สนับสนุนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาพบวาปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารเปน
ปจจั ยหลักที่จะผลั กดันงานประกัน คุณภาพการศึกษาใหประสบความสํ าเร็จตามที่มหาวิทยาลัยฯ
มุงหวัง รองลงมาเปนปจจัยดานความรูความเขาใจของบุคลากร และปจจัยดานนโยบาย วิสัยทัศนและ
วัตถุประสงค
จิตติมา ทองเล็ก (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการคนควาเรื่อง การวิเคราะหการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผลการคน ควาพบวาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยรวมทุกดาน มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง
(3.37) มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 9 องคประกอบโดยรวมในระดับมาก (3.53)
สวนปจจัยที่เอื้อตอการประกันคุณภาพการศึกษา และปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (3.44 และ 3.14 ตามลําดับ) แนวทางสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือผูบริหารควรตระหนักถึง
ความสํ าคัญมี ความเขา ใจในหลั กการและมีนโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษาที่ ชัดเจน เป น
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แบบอยางที่ดีของการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหความเอาใจใสปญหาการบริหาร การ
จัดสรรงบประมาณที่เปนธรรม การพัฒนาการเรียนการสอนระบบสารสนเทศ สภาพแวดลอมทาง
กายภาพฯลฯ และหาแนวทางแกไขที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง ใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมอยาง
แทจริงในการบริหารจัดการองคกร สงเสริมใหบุคลกรเขาใจและสามารถปฏิบัติงานประกั นคุณภาพ
การศึกษาไดอย างเปนระบบ ส วนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา
สําหรับผูปฏิบัติการคือ ความเขาใจ โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อยางชัดเจน การ
เพิ่มพูนความรูประสบการณเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะวิธีการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง การจัดระบบเอกสารและการมีฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มนัสนันท อภิชัย (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา แนวทางการพัฒนาการประกัน
คุ ณ ภาพในของสถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลการประเมิ น ต่ํ า กว า เกณฑ ใ นสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ผลการศึกษาพบวาสภาพและปญหา ดานการควบคุมคุณภาพ พบวา
1. ขั้นตอนการศึกษาและการเตรียมความพรอม สถานศึกษามีการใหความรูแกผูที่เกี่ยวของมีการ
แตงตั้งคณะทํางานประกัน มีการดําเนินการประกันคุณภาพ โดยใชวงจร PDAC 2.ขั้นตอนการวาง
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Plan) สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและมีการ
จัดทําแผนกลยุทธ 3. และขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (Do) มีการดําเนินการ
ตามมาตรฐาน จัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศปญหาที่พบ
ในการดําเนินงาน สถานศึกษาบางสวน มีจํานวนครูนอย การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศไมเปนระบบ ไม
มีปฏิทินการปฏิบตั ิงาน ดานตรวจสอบคุณภาพ พบวา 1. ขั้นตอนการตรวจสอบและทบทวน (Check)
สถานศึกษาสวนใหญมีการแตงตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ มีปฏิทินการนิเทศและติดตาม มีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองและรายงานการพัฒ นาคุณภาพของสถานศึกษา 2. ขั้นตอนการ
พัฒนาและปรับปรุง (Act) สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงตามมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทํา
ขอมูล สารสนเทศมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัว ชี้วัดและเกณฑมาตรฐาน
ปญหาที่พบในการดําเนินงาน พบวาในสถานศึกษาบางสวนบุคลากรไมมีความรูความเข าใจเกี่ยวกับ
การประเมินไมมีการตรวจสอบคุณภาพการประเมิน ดานการประเมินคุณภาพ พบวาขั้นตอนการ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม (Act) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานทุกป
การศึกษา มีการแตงตั้งคณะทํางาน มีการประเมินตามสภาพและศักยภาพของนักเรียน มีการรายงาน
ผลการประเมินเปนระยะ ๆ ปญหาที่พบในการดําเนินงาน สถานศึกษาบางสวนครูขาดความรูเกี่ยวกับ
การประเมินและมาตรฐานคุณภาพ ขาดการจัดทําขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน
ส ว นแนวทางการพัฒ นาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึก ษา ควรดํา เนิน การประกั น
คุณภาพโดยใชวงจร PDCA ขั้นตอนสําคัญคือ ขั้นตอนที่ 1 ดานการควบคุมคุณภาพ ควรมีการศึกษา
และเตรี ยมความพรอม มีการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนิ นการประกันคุณภาพ
26

การศึกษา ขั้นตอนที่ 2 ดานการตรวจสอบคุณภาพ ดําเนินการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง (Act) ขั้นตอนที่ 3 ดานการประเมินคุณภาพ
ดําเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
สุทธนู ศรีไสย และคณะ (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ดัชนีแสดงคุณภาพงาน
วิชาการของอาจารยเพื่อศึกษาดัชนีแสดงคุณภาพงานวิชาการของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตามการรับรูของอาจารยและผูบริหารระดับตางๆ จําแนกตามภาพรวมและสาขาวิชา ผลการวิจัย
พบวา อาจารยมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับองคประกอบที่เกี่ยวของกับคุณภาพงานวิชาการของ
อาจารย 6 องคประกอบเรียงลําดับความสําคัญ ไดแก ภาระงานสอน คุณภาพการสอน การไดรับการ
สนับสนุนการวิจัย ผู นําทางวิชาการ การเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานสรางสรรค สําหรับสาขา
สังคมศาสตรใหความสําคัญกับ 7 องคประกอบ ไดแก การไดรับการยอมรับทางวิชาการ ภาระงาน
สอน ผูนําทางวิชาการ คุณภาพการสอน การเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานสรางสรรค และการไดรับ
สนับสนุนการวิจัย สวนในสาขาวิทยาศาสตรกายภาพใหความสําคัญใน 6 องคประกอบไดแก ภาระ
งานสอน คุณภาพการสอน การไดรับสนับสนุนการวิจัย การเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานสรางสรรค
และการไดรับการยอมรับทางวิชาการ สวนสาขามนุษยศาสตรใหความสําคัญเพียง 3 องคประกอบคือ
คุณภาพการสอน ภาระงานสอน และผูนําทางวิชาการ
อาภรณ เจียมไชยศรี (2537 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาระบบการประเมิน
ประสิทธิผลองคการสําหรับวิทยาลัยครู ผลการวิจัยไดระบุวาสําหรับการประเมินประสิทธิภาพองคการ
ของวิทยาลัยครูนั้น เปนในรายการประเมินขั้นพื้นฐาน 5 ขอ คือ 1) ความพอเพียงดานความรู และ
ความสามารถในการสอนของอาจารย 2) ความเพียงพอของพื้น ที่และจํ านวนหนังสือในห องสมุด
สําหรับการศึกษาคนควาของนักศึกษา โปรแกรมวิชาตางๆ และในการศึกษาคนควาเพื่อเตรียมการ
สอน และการทําวิจัยของคณาจารย 3) คุณธรรม จริยธรรม เชน ความซื่อสัตย ความตรงตอเวลา (ของ
นักศึกษาและบัณฑิต) 4) ความสามารถในการประสานกับบุคลากรและหนวยงานในทองถิ่น เชน
ศิลปนในทองถิ่น วัด เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5) การไดรับการยอมรับใน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย
จากการสังเคราะหแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาจะเห็นไดวาระบบ
การประกัน คุณภาพการศึกษาที่มีคุณ ภาพนั้ น ตองประกอบดว ยการดําเนิ นงานที่เป น ระบบ และ
ประกอบไปดวยวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงศึกษาจากองคกรตนแบบที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอันนําไปสูแนวทางการพัฒนาระบบงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การเทียบเคียงสมรรถนะ

การปฏิบัติที่เปนเลิศ

วงจรควบคุมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนภาพที่ 2.3 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของหนวยงานที่มีภาระใกลเคียงกันหรือเทียบเทาหองสมุด อีกทั้งยังเปนหนวยงาน
ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) อยางมีประสิทธิภาพเพราะมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555 อยูในระดับดีมาก ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 ตอน
ไดแก ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการประกัน คุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํ านั กงาน
คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ตอนที่ 2 ผลการเที ย บเคี ย งสมรรถนะด า นปรั ช ญา ปณิ ธ าน
วิสัยทัศน และพันธกิจ ตอนที่ 3 ผลการเทียบเคียงสมรรถนะดานปจจัยนําเขา กระบวนการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอนที่ 4 สรุปผลการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
การคัดเลือกกรณีศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มุงที่จะศึกษา หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่ง มีภาระใกลเคียง
หรือเทียบเทา ห องสมุด โดยมีวิ ธีป ฏิ บัติที่ เปน เลิ ศในดา นการประกัน คุณภาพการศึ กษา ซึ่ง ไดแ ก
2. สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
1. ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกรณีศึกษาทั้ง 2 แหงลวนมีผลการประเมินในรอบปการศึกษา 2555 ใน
ระดับ ดีมาก
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางรวมกับการสังเกต
จากการศึกษาดูงาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) มีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. นําเอกสารผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสํ านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 มาศึกษาวิเคราะหความเหมือนตาง
2. คํานวณหาคาความแตกตางระหวางผลการประกันคุณภาพแยกรายเปนตัวชี้วัด แลว
จึงจัดอันดับตามความหางของผล จําแนกเปนรายองคประกอบ
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. สรางแบบบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ
2. สรางแบบวิเคราะหเอกสาร มีกระบวนการสรางและพัฒนาดังนี้
2.1 สรางแบบวิเคราะหเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเปนแบบบันทึกผลการประกันคุณภาพ
จําแนกตามตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ
2.2 นําแบบวิเคราะหเอกสารมาทดลองวิเคราะหเอกสารเพื่อดูความเหมาะสม
ปญหา และอุปสรรค ในการวิเคราะห ตลอดจนความถูกตอง และสมบูรณ
2.3 ปรับปรุงแบบวิเคราะหเอกสารใหมีความถูกตอง และนําไปใชวิเคราะหขอมูลจริง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ขอมูลเชิงคุณภาพของผลการประกัน
คุ ณ ภาพตลอดจนข อ เสนอแนะแนวทางในการปรั บ ปรุ ง จํ า แนกตามตั ว ชี้ วั ด ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2. การวิเคราะหชวงหาง (Gap Analysis) ขอมูลเชิงปริมาณของผลการประกันคุณภาพ
ตามตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบในรูปตาราง
คิดวิเคราะหเปรียบเทียบจากผลตางและคิดเปนรอยละ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีวิธกี ารปฏิบัติที่เปนเลิศ มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ใชแบบสัมภาษณในการบันทึกขอมูล เทียบเคียงสมรรถนะดานกระบวนเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
2. นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกึ่งโครงสราง รวมกับการสังเกตจากการศึกษาดูงาน
3. สนทนากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
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การวิเคราะหขอมูล
1. การจําแนกประเภทของขอมูล (Typological Data) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลการสนทนา
กลุม โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
2. การเปรียบเทียบขอมูลการสรางขอสรุปเชิงอุปนัย (Analysis Induction) สรางขอสรุป
จากเหตุการณหลายๆ เหตุการณจนไดรับการยืนยันจากการรวบรวมขอมูลเพิ่มเกิดเปนขอสรุปที่มี
ความเปนนามธรรมมากขึ้นแลวนําไปสูขอสรุปของงานวิจัย
3. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนําเอกสารและขอมูลที่รวบรวมไดมา
วิเคราะหและจัดระบบขอมูลที่วิเคราะหไดกอนนํามาสังเคราะห แลวนําเสนอในรูปของการบรรยาย
ตารางที่ 3.1 แผนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ระเวลา

กิจกรรม

แหลงขอมูล

เครื่องมือ

20 พ.ย. 56

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
และสังเกตจากการศึกษาดูงาน

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบบันทึกขอมูล

จังหวัดนครราชสีมา
21 พ.ย. 56

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
และสังเกตจากการศึกษาดูงาน

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

แบบบันทึกขอมูล

ขั้นตอนที่ 3 นําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สํา นัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
จั ด ทํ า ร า งแนวทางการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1–2 โดยใชกระบวนการควบคุม
คุณภาพ PDCA ตามแนวทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา โดยหลังจากไดศึกษาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศแลว จักตองนําวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศดังกลาวเขาสูกระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและ
แนวคิดของการบริหารแบบครบวงจร อันประกอบดวย 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA
คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการ
เสนอแนวทางปรับปรุง (Act) พิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีเลิศที่ศึกษาไดวาแตละขอเขาสูขั้นตอนใดไดบาง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับหนวยงานที่มีภาระใกลเคียงกัน
หรือเทียบเทาหองสมุด อีกทั้งยังเปนหนวยงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) อยางมี
ประสิทธิภาพเพราะมีผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555 อยูในระดับดีมาก
ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 1) เทียบเคียงสมรรถนะดานผลการประกันคุณภาพ
การศึก ษาของสํ า นัก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากร กั บ ศู น ย บ รรณสารและสื่ อการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักวิ ทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) ศึกษาวิธีการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศในการประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 3) ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเทียบเคียงสมรรถนะดานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา
ผลการเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี กับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามคะแนนของแตละตัวบงชี้ เปนคะแนนการ
ประเมินตามเกณฑ สกอ. โดยแตล ะตัว บ งชี้ มีคะแนนเต็มเท ากับ 5 คะแนน เมื่อนํามาวิเคราะห
ชองวาง (Gap Analysis) จําแนกตามปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (Process) มี
รายละเอียด ดังนี้
ดานปจจัยนําเขา พบวาตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุดอุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการ
เรียนรูไมมีความแตกตาง
ดานกระบวนการพบวา ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบันและ ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง มีคาความแตกตางในระดับสูง คือ รอยละ 40
รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม และตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีคาความ
แตกตาง รอยละ 20 สํ าหรับ ตัวบ งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบัน สูสถาบันเรียนรู และตัวบงชี้ที่ 7.3
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ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจ พบว า ไม แ ตกต า ง สํ า หรั บ ตั ว บ ง ชี้ ที่ 5.2
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ผลการเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามคะแนนของแตละตัวบงชี้ เปนคะแนนการประเมินตามเกณฑ
สกอ. โดยแตละตัวบงชี้ มีคะแนนเต็มเทากับ 5 คะแนน เมื่อนํามาวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis)
จําแนกตามปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (Process) มีรายละเอียด ดังนี้
ดานปจจัยนําเขา พบวาตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุดอุปกรณการศึ กษาและสภาพแวดลอมการ
เรียนรู ไมมีคาความแตกตาง
ดานกระบวนการพบวาตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบั น ตัว บงชี้ ที่ 7.4 ระบบบริห ารความเสี่ ยง และตัว บง ชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงิน และ
งบประมาณ มีคาความแตกตางในระดับสูงคือ รอยละ 40 รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการ
พัฒนาแผน ตัวชงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีคาความแตกตาง รอยละ 20 ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด
อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม และตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู ไมมีความแตกตาง
ตารางที่ 4.1 การเปรี ย บเที ย บผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามแนวทางของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จําแนกตามตัวบงชี้ที่ ที่ ดานปจจัยนําเขา และกระบวนการ
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ตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในการประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบวิธีการดําเนินงานดานปจจัยนําเขา กระบวนการ การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหวางสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสํานักหอสมุ ดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวทางของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) จํ า แนกตามตั ว บ ง ด า นป จ จั ย นํ า เข า และ
กระบวนการ
ผลการวิเคราะหเอกสารประกันคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการประกัน
คุณ ภาพภายใน ระหว างสํ านั กวิ ท ยบริ การ มหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม กั บ สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียดดังนี้
ดานปจจัยนําเขา พบวา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ความสอดคลองของการดําเนินงาน คือ เกณฑขอ 2 มีการบริการและแหลงเรียนรูอื่น ๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาเหมือนกันทั้งสองแหงเกณฑ 6 สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการศึกษาวิจัยความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการสรุปผล
ความพึงพอใจ 5 ดานซึ่งเหมือนกับ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความแตกต า งของการดํ า เนิ น งานเกณฑ ข อ 1 ต า งกั น ตรงที่ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบริการใหคําปรึกษา และแกไขปญหาการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพา
แกผูใชบริการ ในขณะที่ของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังไมมีบริการนี้
เกณฑขอ 3 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรมีบริการกายภาพพื้นฐาน คือมี
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบริการอินเตอรเน็ต สามารถสืบคนและพิ มพผลขอมูล ผานบริการเครื่องพิมพ
ผล มีจุดเชื่อมตอWirelessมีที่นั่งอานแบบกลุม เดี่ยว แตสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีบริการที่มีความหลากหลายและนาสนใจเพิ่มจากบริการพื้นฐานที่ สํานั กหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีคือมีที่นั่งอานแบบกลุมแบบเดี่ยว มีบริการหองละหมาด หองอานหนังสือนานาชาติ พื้นที่
เรียนรูสรางสรรคบานสีเขียว และศูนยสุนทรียภาพและพื้นที่เรียนรูสรางสรรค
เกณฑขอ 4 ตางกันตรงที่ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่นอกเหนือจาก สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรมี เชน ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service Center) ไดแก สืบคนฐานขอมูลออนไลน แนะนําการเขียนบรรณานุกรมและ
อางอิง บริการยืมระหวางหองสมุด บริการหนังสือไมพบบนชั้น บริการปลดหนี้ บริการสมัครสมาชิก
บริการสําเนาวิทยานิพนธและงานวิจัยฉบับเต็ม ฯลฯ และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีมุมรักษสุขภาพ เปน
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มุมสําหรับออกกําลังกาย และยังมีหองน้ําสะอาดบรรยากาศสปา เปนหองน้ําที่สะอาด ตกแตงสวยงาม
มีกลิ่นหอมนาใชซึ่งในบางบริการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีการดําเนินงาน แตยังไม
เปนลักษณะ One Stop Service Center
เกณฑขอ 5 ตางกันตรงที่ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีการกําจัดขยะ
แบบแยกถังดวย
เกณฑ ข อ 7 สํ านั กวิ ท ยบริ การ มหาวิท ยาลั ย มหาสารคามมี การรับ ขอ เสนอแนะของ
ผู ใ ช บ ริ ก าร ทุ ก ช อ งทาง มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด บริ ก ารด า นกายภาพ เช น กล อ งรั บ ฟ ง
ขอเสนอแนะ เว็บบอรด ขอรองเรียนสายตรงโทรศัพท ที่คลายกันจะตางจาก สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร ตรงที่ สํ านั กวิ ทยบริ การ มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม มีแ นวปฏิ บัติ ในการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขประเภทขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนอยางชัดเจนคือ
1. ดานปฏิบัติงานที่ไมกระทบกับแนวปฏิบัติ ใหดําเนินการไดทันที
2. ดานนโยบาย หรือแนวปฏิบัติที่ดี ตองทําความเขาใจรวมกัน และนําเขาพิจารณาใน
ที่ประชุม
3. ดานกายภาพ และภูมิทัศนที่ดําเนินการไมได ใหทําการหารือและประสานงานกับ
ทาง มหาวิทยาลัยเพื่อหาทางแกไขตอไป
ดานกระบวนการ พบวา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนมีความสอดคลองในการดําเนินงานของเกณฑ 1-7
มีความแตกตางตรงเกณฑขอ 8 การนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป แตเนื่องจากสํานัก
หอสมุ ด กลางจะนํ า ข อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก ไปปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ แ ละ
แผนปฏิบัติการในปตอไป จึงยังไมเกิดการปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการและสังคม
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ของวิชาการแก สังคมคือ เกณฑขอ 1 มีระบบและ
กลไกการดําเนินการสอดคลองกับพันธกิจมหาวิทยาลัย เกณฑขอ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย และเกณฑขอ 5 คือมี
การนําผลการประเมินไปปรับปรุง ทั้งสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศิลปากร และ สํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเกณฑดังกลาวคลายคลึงกัน
ความแตกตางของการดําเนิ นงานของเกณฑข อ 2 สํ านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลั ย
ศิ ล ปากร มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะทํ า งานของแต ล ะโครงการแต ข อง สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม จะมี การแตงตั้ งคณะกรรมการกํา กับ ดู แลกิ จการ สํ า นักวิ ทยบริ การฯ สนับ สนุน ให
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บุคลากรที่มีความรูความสามารถตาง ๆ มีสวนรวมในการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสังคม
แลวจึงแตงตั้งเปนกรรมการดําเนินงานโครงการบริการชุมชน
เกณฑขอ 3 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการบูรณางานบริ การทาง
วิชาการแกสังคมกับการวิจัย โดยสํานักวิทยบริการ มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม เขา
กับภารกิจของหนวยงานโดยนําเทคโนโลยีดานเทคโนโลยีสารสนเทศดานหองสมุดเขามาพัฒนางาน
ดานการบริการวิชาการเพื่อชวยเหลือการจัดกิจกรรมของโครงการใหประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้ นคือ 1. มี
การเผยแพรแ ละถายทอดความรูในดานการดําเนินงานหองสมุด เชน บุ คลากรจากงานตางๆ ได
รวมกันจัดกิจกรรมของโครงการไปถายทอดความรูเรื่องการดําเนินงานหองสมุดใหกับโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมีการอบรมหลักสูตรผูชวยบรรณารักษและการซอมหนังสือใหกับผูตองขังรวมทั้ง
จัดระบบหองสมุดในเรือนจําจังหวัดมหาสารคามเพื่อใหผูตองขังและเจาหนาที่เรือนจําสามารถสืบคน
และใชบริการหองสมุดไดตามมาตรฐานหองสมุดเรือนจําได 2. พัฒนาโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
UlibM ขึ้ น และได นํ า โปรแกรมห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ นี้ ไ ปใช ใ นการดํ า เนิ น งานระบบห อ งสมุ ด ให กั บ
โครงการการจั ดระบบห องสมุ ด และหนว ยงานต างๆที่ ร อ งขอมา โดยไม คิด คา ใชจ าย ส ว นสํ า นั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมมีการดําเนินการในเกณฑนี้
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ของทั้งของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความสอดคลองในการดําเนินงานคลายคลึงกัน ในทุกเกณฑ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ความสอดคล อ งของการดํ า เนิ น งาน ของทั้ ง สองแห ง คื อ เกณ ฑ 1 มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่
กําหนดลวงหนาซึ่งมีลักษณะดําเนินการคลายกัน เกณฑขอ 5 ทั้งสองแหง ผูบริหารจะใหความสําคัญ
กับบุคลากรที่คลายคลึงกัน คือ ถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ และ
ยังใหบุคคลากร เขารวมการประชุม ฝกอบรม สัมมนา รับฟงการบรรยายทางวิชาการ อีกทั้งยังเปด
โอกาสใหบุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงานหองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศ เกณฑขอ
6 มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และเกณฑขอ 7 มีการจัดตั้ง คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการ
บริหารงานของหนวยงานตนเอง และของผูบริหารเพื่อนําผลไปปรับปรุงงาน
ความแตกต า งของการดํ า เนิ น งานคื อ เกณฑ ข อ 2 สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม จะมี ความตา งจาก สํ านั กหอสมุด กลาง มหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากร ตรงที่ มี การจั ดทํ า
แผนปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปกับอธิการบดีและผูบริหารไดดําเนินการ
ถายทอดนโยบายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาไป
ยังบุคลากรทุกระดับของสํานักวิทยบริการฯ เพื่อรวมกันพัฒนาองคกร
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เกณฑขอ 3 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีความตางตรงที่ เมื่อมีการ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและแผนปฏิ บั ติ ร าชการที่ ป ระชุ ม กั บ ผู บ ริ ห ารแล ว ผู บ ริ ห ารจะให
ขอเสนอแนะกลับไป และสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน
ไดเปนอยางดี โดยแจงผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติร าชการประจําป และผลการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาตอที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสํ านักวิทย
บริการพรอมทั้งแจงเวียนบุคลากรในหนวยงานไดทราบผลเพื่อนําไปเปนขอมูลพื้นฐาน ในการปรับปรุง
การดําเนินงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค
เกณฑขอ 4 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเว็บไซตของหนวยงานโดยเปด
ชองทางสายตรงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการเพื่อรับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากบุคลากร
คณาจารยนิสิต นักเรียนและผูใชบริการทุกระดับนํามาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ของทั้งสองแหง คือเกณฑ ขอ 1 และขอ 2 มีการ
ดําเนินงานที่คลายคลึงและสอดคลองกัน ทั้งการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการ
ความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุท ธของสถาบัน และจัดทําแผนการจัดการความรูพรอมกําหนดกลุม
ประชากรที่พัฒนา
ความแตกตางของการดําเนินงาน คือ เกณฑขอ 3 มีการแบงปน และแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรงของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปน
งานวิจัย เรื่องการใหบริการจองออนไลน แตของ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่หลากหลายและยังทําการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูของ
การจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธซึ่งไมไดมาจากคณะกรรมการการจัดการความรู เพียง
อยางเดียวแตมาจากทุกฝายงาน
เกณฑขอ 4 ลักษณะงานการจัดการความรูของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร จะเป น การนํ า เสนอคู มื อ ในเรื่ อ ง การจองออนไลน แต ใ นส ว นของ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการรวบรวมเอาเกร็ดความรูจากโครงการตาง ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู แมแตการสนทนา หากเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางานมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ
โดยเผยแพรเปนลายลักษณอักษร นํามาจัดเก็บเปนฐานขอมูล “ฐานขอมูลความรู KM” ในเว็บชายคา
สํานักวิทยบริการ เพื่อเผยแพรเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) แกบุคลากรโดยบุคลากร
มีสิทธิเขาใชงานและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งมีการเผยแพรออกสูสาธารณชนผานเว็บไซตดวย
เกณฑขอ 5 ของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการนําความรูจากการ
จัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงานตอเนื่องคือ ตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) โดยมีการทบทวนและ
พัฒ นาค าตั ว ชี้ วั ด ให ส อดคล อ งกั บ ยุ ทธศาสตร ห อสมุ ด และข อตกลงการจองออนไลน โดยยั ง คง
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กําหนดใหบันทึกการดําเนินงานที่เปนขอขัดของหรือปญหาเพื่อประโยชนตอการพัฒนางานแตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการนําความรูในปการศึกษาปจจุบัน หรือที่ผานมาที่
เปนลายลักษณอักษรและจากผูมีประสบการณตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชกับงานจริง และหาก
พบปญหาใด ก็จะนําปญหานั้นมาหาขอสรุปหรือขอตกลงรวมกันเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานและ
เปน แนวปฏิบัติที่ดีทําให การปฏิบัติงานมีประสิ ท ธิภ าพยิ่ งขึ้น โดยดําเนิน การแกป ญ หา และแกไ ข
แยกแยะเปนแตละงาน พรอมยึดเปนแนวปฏิบัติ แนวทางการแกไขที่ชัดเจนตอไป
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ความสอดคล องของการดํ าเนิ นงาน ของทั้ง สองแห ง คือในเกณฑ ขอ 1-4 จะมีค วาม
คลายคลึงกัน คือมีการแตงตั้งคณะกรรมการ มีการวิเคราะหระดับความเสี่ยง ปจจัยที่กอใหเกิดความ
เสี่ยงอยางนอย 3 ดาน และมีการประเมินโอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยงสูงมีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและดําเนินการตามแผนโดย ทั้งสองแหงดําเนินการทั้ง 4 เกณฑ เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
ความแตกตางของการดําเนินงาน เกณฑขอ 5 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอที่ ประชุมประจําเดือนและรายงานตอ
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด แตของ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการ
รายงานตอคณะกรรมการประสานงานสํานักวิทยบริการไดรับทราบและมอบหมายแตละกลุมงานได
วิเคราะหและปรับปรุงแกไขกอน แลวคอยจัดสงไปมหาวิทยาลัย
เกณฑขอ 6 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังไมมีการประเมินผล แต สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการสอบทานในรอบป 2554 (ยอนหลัง 1 ป) เพื่อมาปรับปรุง
การวิเคราะหความเสี่ยง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ปปจจุบัน) ตามแบบติดตามการจัดการความ
เสี่ยงมีการจัดทํารายงานผลการประเมินการปรับปรุงการควบคุมภายใน จัดทํารายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง รายงานผลการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน ประจําป 2555 และรายงานไปยัง
มหาวิทยาลัยคือมีการพัฒนาปรับปรุงแกไขจากความเสี่ยงปกอนมาเปนปปจจุบัน และดูจากความเสี่ยง
ปปจจุบัน ที่มีแนวโนมในปตอไป พรอมทั้งรายงานความกาวหนาความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยดวย
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ของทั้งสองแหง คือสวนใหญจะคลายกัน คือ มีแผน
กลยุทธทางการเงินสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน มีแนวทางจั ดหาทรัพยากรดานการเงิน มี
การวางแผนการใชเงินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบั ติการในแตละพันธกิจ มีการจัดทํารายงานทางการเงิน เปน ระบบ มีการรายงานตอสภา
สถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง มีการนําขอมูลไปวิเคราะหคาใชจาย ผูบริหารสามารถติดตามผลการใช
เงิน และวางแผนการตัดสินใจได
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ความแตกตางของการดําเนินงาน จะมีความตางกันคือ เกณฑขอ 5 การนําขอมูลทาง
การเงิ น ไปใช ใ นการวิ เ คราะห ค า ใช จ า ยและวิ เ คราะห ส ถานะทางการเงิ น สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําขอมูลทางการเงินและงบประมาณมาใชในการวิเคราะหคาใชจาย โดย
วิเคราะหตน ทุนตอหัวนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาและวิเคราะหตนทุนตอหัวผูใชบริการนอกนั้นแนวปฏิบัติ
จะคลายกัน
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ของทั้งสองแห ง คือ เกณฑขอ 1 มีความคลายคลึงกันคือมีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปการศึกษา เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน
เกณฑขอ 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยดําเนินการอยางชัดเจน
เกณฑขอ 4 ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีแนวทางการดําเนินการที่สอดคลอง คลายคลึงกั น คือ
มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรับ
การประเมิน มีการจัดสงขอมูลนําเสนอ CHE QA Online มีการนําผลการประเมินวงรอบไปจัดทํา
แผนพัฒนา เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงในการดําเนินงาน
ความแตกต างของการดํา เนิ นงาน ในเกณฑข อ 3 คือ มีก ารกํา หนดตั ว บ งชี้ PULINET
เหมือนกัน จะตางกันตรงที่ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กําหนดตัวบงชี้ เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณของหนวยงานตามเกณฑคุณภาพใหสอดคลองกับองคประกอบของมหาวิทยาลัย และ
สํ านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา โดยมีตัว บ งชี้ คุ ณภาพห องสมุดสถาบั น อุด มศึกษาเครื อ
ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) มากถึง 17 ตัวบงชี้ ของ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีแค 4 ตัวบงชี้ นอกจากนี้ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังนํา
ตัว บ งชี้ที่ 2.5 ห องสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดล อมการเรียนรู ที่มหาวิทยาลั ยรับการ
ประเมินในสถาบัน นํามาปรับเกณฑใหสอดคลองกับภารกิจงานหองสมุดเพื่อรับการประเมินในระดับ
หนวยงาน
เกณฑขอ 5 ทั้ง สํ านักหอสมุด กลาง มหาวิทยาลัยศิล ปากร และ สํ านั กวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตางก็นําผลการประเมินจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามคําแนะนํา
คณะกรรมการประเมิน แตจะตางกันตรงที่ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําผลการ
ประเมินมาจัดกิจกรรม/โครงการในแผนกลยุทธของสํานักวิทยบริการ พ.ศ. 2556-2559
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เกณฑขอ 6 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทําระบบสารสนเทศที่ใช
ขอมูล สนับ สนุ นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดทําเว็บไซตที่มีขอมูล และรายงานที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ แต สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
การพัฒนาฐานขอมูลกํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพและแผนปฏิบัติราชการ และตอมา
มหาวิทยาลั ยมีนโยบายให ใชระบบประกันคุณภาพที่ศูน ยพัฒนาและประกันคุณภาพไดพัฒนาขึ้น
ไดแก ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งตางกับ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมมีระบบฐานขอมูลกํากับติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ เพียงแตมหาวิทยใหรายงานความกาวหนาพรอมสงขอมูลในรอบ 6,9,12 เดือน
เกณฑ ข อ 7 สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการดําเนินงานคลายกัน คือ มีผลการประเมินความพึงพอใจ 5 ดานจาก
กลุมผูใชที่มีสวนไดสวนเสีย ทั้งนิสิต อาจารย ผูใชบริการ และยังนําผลมาใชประกอบในเกณฑขอ 2.5
ห อ งสมุ ด อุ ป กรณ ก ารศึ ก ษา และสภาพแวดล อ มการเรี ย นรู ใ นส ว นที่ ต า งกั น คื อ ของ สํ า นั ก
หอสมุดกลาง มหาวิ ทยาลั ยศิลปากร มี การสํ ารวจความต องการใชฐ านขอมู ลในระบบสากลเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดตรงเปาหมายรวมทั้งไดพัฒนางานบริการของสํานักหอสมุด
เกณฑ ข อ 9 จะมี ค วามแตกต า ง และโดดเด น อย า งชั ด เจน ซึ่ ง สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มี ก ารจั ด ทํ า คู มื อ ด า นประกั น คุ ณ ภาพและเผยแพร ไ ปยั ง สํ า นั ก หอสมุ ด
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตางกับ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีแนว
ปฏิบัติดานเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน หลายอยาง
คือ มีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีดานประกันคุณภาพการศึกษาใหหนวยงานอื่นนําไปใช มีการพัฒนา
เว็บบอรด “ชายคาสํานัก” เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดการความรูบนเครือขายออนไลน จนเกิด
เปนวัฒนธรรมองคกรที่ดีสรางชุมชนงานประกันคุณภาพเพื่อใหความรูขาวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพขององคกรและของมหาวิทยาลัยผานระบบออนไลนถือเปนนวัตกรรมหนึ่งที่มีสวน
สนับสนุนใหการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการสามารถขับเคลื่อนและดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้สํานักวิทยบริการยังไดพัฒนาการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเรียกวา E-SAR มีการดําเนินการมาตั้งแตปการศึกษา 2553
จนถึงปจจุบันโดยนําเอกสารหลักฐานแปลงเปนไฟล pdf และนําไป link แนบหลักฐานประกอบตาม
ตัวบงชี้ สามารถเปดอาน SAR พรอมหลักฐานประกอบไดอยางงายสะดวกและรวดเร็วลดการใช
กระดาษประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแฟมหลักฐานชวยลดภาระตางๆลงอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งยัง
เปนหนวยงานตนแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเปนแบบอยางมีการนําผูเขารวมสัมมนาประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยขอมาศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพรวมทั้งหนวยงานตางๆติดตอขอศึกษาดูงาน
ดานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
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ผลการวิเคราะหเอกสารประกันคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการประกัน
คุ ณ ภาพภายใน ระหว า งศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี กั บ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายละเอียดดังนี้
ดานปจจัยนําเขา พบวา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ความสอดคลองของการดําเนินงาน คือ เกณฑขอ 6 มีผลการประเมินความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการ ผานเกณฑ 3.51 เหมือนกับ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกณฑขอ 7 ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติคลายกันคือ นําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
ความแตกต า งของการดํ า เนิ น งานเกณฑ ข อ 1 ต า งกั น ตรงที่ ศู น ย บ รรณสารและ
สื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มี บ ริ ก ารเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละเครื่ อ งพิ ม พ เป ด
ใหบริการ ณ หองบริการสืบคนสารสนเทศฯ ตั้งแตเวลา 8.30-24.00 น. ทุกวัน แตสําหรับ สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรเปดใหบริการหองสมุดเวลา 8.30-22.00 น. ในวันทําการ เสาร อาทิตย เวลา 10.00-19.00 น.
เกณฑขอ 2 มีการบริการและแหลงเรียนรูอื่น ๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมี
การฝ กอบรมการใชง านแกนั ก ศึ กษาเหมือ นกั น ทั้ง สองแห ง จะต า งกัน ตรงที่ ศู น ยบ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีบริการที่หลากหลายมากกวาคือ
- บริการ Video On Demand ใหบริการรับชมภาพยนตรสารคดีและเทปบันทึกการเรียน
การสอนโดยผูใชบริการสามารถสืบคนและรับชมผานเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับภาพยนตรสารคดี
สามารถรับชมไดเฉพาะที่ศูนยบรรณสารฯผานเครื่องคอมพิว เตอรที่ใหบริการอินเทอรเน็ต กรณีเทป
บันทึกการเรียนการสอนสามารถรับชมไดภายในมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการ Music on Demand รวบรวมเพลงที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อมา
อยูในรูปแบบฐานขอมูลสามารถรับฟงไดเฉพาะภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
- คลังปญญา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTIR)
ใหบริการฐานขอมูลฉบับเต็มของผลงานคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุร
นารีประกอบ ดวยตํารางานวิจัยบทความ วิทยานิพนธ เอกสารประกอบการสอนคูมือรายงานการ
ประชุม/สัมมนาฯลฯ ผูใชบริการสามารถสืบคนผานเครือขายอินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยไดตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการขอมูลเฉพาะดานพรอมคอมพิวเตอรเพื่อศึกษาคนควาดังนี้
* บริการมุม SETCorner ใหขอมูลดานเศรษฐศาสตรการลงทุน
* บริการมุม STI Corner ใหขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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* หองสารสนเทศนครราชสีมาใหขอมูลเกี่ยวกับโคราชศึกษาและจังหวัดนครราชสีมา
ในสวนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีศูนยขอมูลภูมิภาคตะวันตก
* บริการมุม ASEAN Corner เพื่อใหผูใชบริการไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน
ประกอบดวยหนังสือและรายการโทรทัศนถายทอดเรื่องราวที่นารูเกี่ยวกับอาเซียน
เกณฑขอ 3 ทั้งสองแหงจะมีบริการกายภาพพื้นฐานที่เหมือนกัน คือมี เครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อบริการอินเตอรเน็ต สามารถสืบคนและพิมพผลขอมูล ผานบริการเครื่ องพิมพผล มีจุดเชื่อมต อ
Wireless มีที่นั่งอานแบบกลุม เดี่ยว แตศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีจะมีบริการที่หลากหลายและนาสนใจเพิ่มจากบริการพื้นฐานที่ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากรแลวยังมีบริการอื่น ๆ อีก คือบริการ
- จัดพื้นที่บริเวณโถงดานลางและพื้นที่โดยรอบของอาคารบรรณสารชั้น 1 เปดบริการ 24
ชั่วโมง
- หองคนควาเดี่ยวจํานวน 32 หองหองคนควากลุมจํานวน 12 หองหอง Silent Zone
จํานวน 2 หองเปดบริการตามวันเวลาทําการและหอง Silent Zone จํานวน 1 หอง หอง
Information Commons 24 hrs. จํานวน 1 หองเปดบริการ 24 ชั่วโมง
- หอง Bookstore สําหรับบริการจําหนายเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เกณฑขอ 4 ตางกันตรงที่ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุร
นารีมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่นอกเหนื อจาก สํ านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิล ปากร มี คือมี
บริการอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ เชน มีเครื่อง Quicktionary / CyberDict / iPod / eBook
reader / Mini Projecter /โคมไฟตั้งโตะ /ปลั๊กไฟ / กระเปาสาหรับใสหนังสือ / จุดบริการ Term
paper resources corner ใหบริการอุปกรณเพื่อชวยสําหรับให นักศึกษาทํารายงาน / เครื่องพิมพ
ผลสี / บริการเครื่องสแกนเอกสาร และบริการ Ask a Librarian โดยใช IP video phone เพื่อให
ผูใชบริการสามารถโทรแจงปญหาหรือขอเสนอแนะในการใหบริการ บริการมุมคุยโทรศัพทบริการชุด
ปฐมพยาบาลเบื้องตน เครื่ อ งวัดอุณหภูมิ เจลล างมื อและหนากากอนามัย ที่เหมือนกั น คือมีรา น
จําหนายกาแฟ
เกณฑขอ 5 ทั้งสองแหงมีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารและ
โดยรอบ เหมือนกัน ตางกันตรงที่ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมี
การจัดอบรมปฏิบัติการดานการปองกันอัคคีภัยใหแกบุคลากรดวย
ดานกระบวนการ พบวา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
มีความสอดคลองในการดําเนินงานของเกณฑ 1-7
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มีความแตกตางตรงเกณฑที่ 8 การนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป แต เนื่องจากสํานัก
หอสมุ ด กลางจะนํ า ข อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก ไปปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ แ ละ
แผนปฏิบัติการในปตอไป จึงยังไมเกิดการปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ความสอดคล อ งของการดํ า เนิ น งาน ของเกณฑ ข อ 4 มี ค วามคล า ยกั น คื อ มี ก าร
ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ และนําเสนอผูบริหารตอไป
เกณฑขอ 5 ทั้งสองแหง มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ความแตกตางของการดําเนินงานตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม ของเกณฑขอ 1 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการแตงตั้งคณะทํางานของแตละ
โครงการดําเนินการบริการทางวิชาการแกสังคมแตศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีดําเนินการบริการทางวิชาการแกสังคม จัดกิจกรรม SUT Book Fair และมอบหมาย
ใหฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรับผิดชอบ
เกณฑขอ 2 ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีแนวทางการดําเนินงานที่คลายกัน มีการจัดกิจกรรม
Book fair มีการประชาสัมพันธและเชิญชวน ใหผูใชบริการเขารวมงานตลอดจน ประชาสัมพันธแจง
นักศึกษา คณะวิช าให คัดซื้อหนั งสื อเขาหอสมุด แต สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลั ยศิล ปากร มี
โครงการบริการวิชาการแกสังคมอีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการจัดนิทรรศการ “งานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร” เพื่อเผยแพรขอมูลสูสาธารณะชน
เกณฑขอ 3 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย คือมี กิจกรรม SUT Book Fair 2013 เพื่อเปดโอกาส
และสงเสริมให คณาจารยนักวิจัยบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคัดเลือกและเสนอหนังสือ
ตํา ราวิ ช าการเขา ห องสมุ ด และเลื อ กซื้ อ หนั ง สื อ เพื่ อ ใช ป ระกอบการวิ จัย ถ า จะเทีย บกับ ลั กษณะ
กิจกรรม ของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร แลว ทาง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เองก็มีการดําเนินงานคลายกัน ไมมีการระบุการดําเนินการ ในเลมรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2555
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 7.1 ภาวะผู นํ า ของสภาสถาบั น และผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของสถาบั น ความ
สอดคลองของการดําเนินงาน ทั้งสองแหงมีการดําเนินงานในเกณฑขอ 1-5 และขอที่ 7 คลายกัน คือ
มีคณะกรรมการบริหารงานตามกฎหมายกําหนด โดยทําหนาที่กํากับ ดูแลการบริหารจัดการ และการ
ดําเนินงาน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผน
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กลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน ผูบริหารมีการกํากับ
ติดตามและประเมิน ผลการดํ าเนิ นงานตามที่ มอบหมาย รวมทั้ งสามารถสื่ อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานไปยังบุคลากรในสถาบัน โดยมีการจัดกิจกรรมใหสามารถถายทอดทิศทาง และวิสัยทัศน
อีกทั้งยังใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม ผู บ ริ ห ารถ า ยทอดความรู แ ละส ง เสริ ม พั ฒ นาผู ร ว มงาน เพื่ อ ให ส ามารถทํ า งานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ทั้งสองแหงยังมีการประเมินผลการดําเนินงานเปน
ประจําทุกป และผูบริหารนําผลจากการประเมิน ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางตอเนื่อง
ความแตกตางของการดําเนินงานเกณฑขอ 6 คือ นอกจากทั้งสองแหงจะบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายในและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
แลว ของ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยังรับขอรองเรียน และ
ขอเสนอแนะในดานสวัสดิการ หรือปญหาของการทํางาน เพื่อหาแนวทางแกไขอีกดวย
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู
ความสอดคล อ งของการดํ า เนิ น งาน เกณฑ ข อ 1 มี ก ารกํ า หนดประเด็ น ความรู แ ละ
เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยเหมือนกัน สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการ
กํ า หนดโครงการพั ฒ นากระบวนการบริ ก ารจองออนไลน ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเองก็มีการกําหนดประเด็นการจัดการความรู เรื่อง การใหบริการสื่อที่
เปนเลิศ : การควบคุมระบบสื่อโสตทัศนูปกรณในหองเรียนผานเครื่อขาย เกณฑขอ 2 ทั้งสองแหงมี
การกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อเขารวมกิจกรรม พัฒนาเพิ่มศักยภาพใหสอดคลองกับเกณฑ
ขอ 1
ความแตกต า งของการดํ า เนิ น งาน เกณฑ ข อ 3 ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณในประเด็นการ
จัดการความรู สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เองก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นการ
จัดการความรูระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน แตนอกจากนี้สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรยัง
มีการรวบรวมผลการดําเนินงานเพื่อประกอบการทําวิจัยสถาบันดวย
เกณฑขอ 4 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการจัดทํา
เก็บขอมูลอยางเปนระบบและเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีการรวบรวมและกําหนดขอตกลงเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน และจัดทําเปน
คูมือสวนศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการนําผลงาน และจัดทํา
โปสเตอรนําเสนอผลงานในงาน Pulinet ดวย
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เกณฑขอ 5 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการนําความรูจากการจัดการความรูเรื่อง “ระบบควบคุมอุปกรณโสต
ทัศณูปกรณผานเครือขาย” มาปรับใชในการปฏิบัติงานทําใหพนักงานสามารถทํางานทดแทนกันได
ในขณะที่ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็มีการดําเนินงานเพื่อนําความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงานเชนกัน แตตางกันตรงที่ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สามารถใหหนวยงานอื่น ๆ มาศึกษาดูงานในประเด็นการจัดการความรูไดอีกดวย
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ความแตกตางของการดําเนินงาน
เกณฑขอ 1 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี มีการ
วางแผนระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ในขณะที่ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการทําแผนแมบทเทคโนโลยีและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2554-2556
เกณฑขอ 2 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารและเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยและของศูนย
บรรสารฯ ที่พัฒนาขึ้นมาเอง คือ
1. ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร ไดแกระบบที่ศูนยบรรณสารฯ พัฒนา และ ระบบที่ใชรวมกับ
มหาวิทยาลัย
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก ระบบฐานขอมูลที่ศูนยบรรณสารฯ
พัฒนา และระบบที่จัดหามาใชจะเห็นไดวา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารงาน และเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเปนทั้งระบบที่ใช
รวมกับมหาวิทยาลัย และเปนระบบที่ศูนยบรรณสารฯพัฒนา นอกจากนี้ยังมีระบบที่จัดหาดวย ใช
ควบคุมและชวยในการทํางาน ถึง 12 ระบบ ในขณะที่ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิล ปากร มี
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร เปนระบบของมหาวิทยาลัยใชรวมกันกับ คณะ/ศูนย/สถาบัน เทานั้น
เกณฑ ข อ 3 ศู น ย บรรณสารและสื่ อการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มี ก าร
ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งแบบออนไลน และแบบเอกสาร อีกทั้งนําผลมาปรับปรุง
การใหบริการ เชนการเพิ่มเมนูตรวจสอบการจองหองคนควา เพื่อใหบริการสามารถตรวจสอบประวัติ
การจองห อ งค น คว า และตอบคํ า ถามข อ มู ล การจองที่ ถู ก ต อ งแก ผู ใ ช บ ริ ก าร ในขณะที่ สํ า นั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการประเมินผลความพึงพอใจโดยศูนยคอมพิวเตอร และนําการ
ประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยศูนยคอมพิวเตอร การประเมินและปรับปรุง
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ระบบสารสนเทศไมไดผานสํานักหอสมุดกลางโดยตรง
เกณฑขอ 4 ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตางกันตรงที่ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ
ผลประเมิน และปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย แต ของศูนย บรรณ
สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการดําเนินงานประเมินและรับผลการประเมิน
ปรับปรุงงาน โดย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเอง
เกณฑ ข อ 5 ทั้ ง สองมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารดํ า เนิ น การส ง ข อ มู ล ผ า นระบบเครื อ ข า ยของ
หน วยงานภายนอกที่เ กี่ยวของเหมือนกัน สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลั ยศิลปากร จะรายงาน
สงผาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากฐานขอมูล CHE QA ONLINE SYSTE
ในขณะที่ ศูน ยบรรณสารและสื่ อการศึก ษา มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี นํ าเสนอในเล มการ
ประเมิน ในเรื่องการสงผานขอมูลที่ใชในการใหบริการ เชน การสงขอมูลวิทยานิ พนธรายงานการวิจัย
และบทความวิชาการในรูปเอกสารฉบับเต็ม
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ความสอดคลองของการดําเนินงาน เกณฑขอ ที่ 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบ
ตามพันธกิจหลัก เกณฑขอ 2 มีการวิเคราะหความเสี่ยง เกณฑขอ 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบความเสี่ยง และจัดลําดับ เกณฑขอ 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และดําเนินการ
ตามแผน เกณฑขอ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดยทั้งสองมหาวิทยาลัย
มีการดําเนินงานที่คลายกัน
ความแตกตางของการดําเนินงานเกณฑขอที่ 6 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีก ารจั ด ทํา แผนบริ ห ารความเสี่ ยงที่ส อดคล อ งกั บ แผนยุ ทธศาสตร โดยรายงานการติด ตามการ
ดําเนินงานและรายงานตอที่ประชุมประจําเดือนเพื่อทราบ ในขณะทีม่ ีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ระดั บ สู ง และดํ า เนิ น การตามแผนและส ง แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งของศู น ย บ รรณสารฯ ต อ
มหาวิทยาลัย ทั้งยังนําผลการประเมินขอเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในและมหาวิทยาลัยไปใชใน
การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในปถัดไป สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุม 3 ดาน ดานยุทธศาสตร ดานนโยบาย ดานการปฏิบัติงานที่
มีการจัดลําดับความเสี่ยงเหมือนกับ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แตไมมีการประเมินตรวจสอบ จึงไมมีการนําขอเสนอแนะไปปรับแผนบริหารความเสี่ยงมีเพียงแตการ
รายงานการติดตามการดําเนินงานที่ประชุมประจําเดือน เพื่อทราบเทานั้น
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ความสอดคลองของการดําเนินงาน เกณฑขอ 1-8 ทั้งสองมหาวิทยาลัย มีแนวทางการ
ดําเนินงานที่คลายคลึงและสอดคลองกัน
ความแตกตางของการดําเนินงาน เกณฑขอ 9 มีแนวปฏิบั ติที่ดีห รื องานวิจั ยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดย สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําคูมือดานประกัน
คุณภาพการศึกษา เผยแพรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อ ใหหนวยงาน
ตาง ๆ ไดสามารถนําไปใชประโยชน ในขณะที่ ของ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ รนารีมีแ นวปฏิบั ติที่ดีคือ มีเกณฑมาตรฐานการดําเนิ นงานดานห องสมุด พัฒ นาโดย
ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค เพื่อเปนคูมือและกรอบแนวทางการพัฒนาระดั บคุณภาพ
ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษารวมกันและเปนมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังใชประเมินคุณภาพและ
เทียบเคียงรวมกัน เพื่อใชการประเมินเปนระบบเดียวกันซึ่งเกณฑดังกลาวถือวาเปนแนวปฏิบัติที่ดี จะ
เห็นไดวาของ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใชเกณฑมาตรฐานที่
เปนขายงานรวมกัน
2.2 สรุปจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลการสังเคราะหจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการศึกษาสภาพทั่ว ไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน กระบวนการเกี่ ย วกับการประกั น คุณภาพการศึ กษา ป ญ หาและอุป สรรค ป จจั ย ส ง เสริ ม
กระบวนการ/การประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุดกลาง ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแบงไดออกเปน 3 ตอนดังนี้
1. สภาพทั่วไป เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้
1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีลักษณะเปนทางการ คือมีการออก
คํา สั่ ง แตง ตั้ ง คณะทํ า งานประกั นคุ ณ ภาพประจํ าศู น ย ฯ เพื่ อ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกับ ประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาและเปนตัวแทนในการประสานงานรวบรวมขอมูลและรายการหลักฐานในแตละฝายของ
ศูนยฯ เพื่อนําขอมูลและรายการหลักฐานในแตละฝายของศูนยฯ มาทําคูมือ และรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) คณะทํางานประกอบไปดวย รองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเป น
ประธาน ผูแทนจากฝายตางๆ เปนคณะทํางาน คณะทํางานอยูภายใตการดูแลของผูชวยอธิการบดี
ฝายวิชาการซึ่งทําหนาที่ดูแลและกํากับ การรายงานผลทุกอยางของคณะทํางาน นําเสนอตอผูชวย
อธิการบดีฝายวิชาการทุกเรื่อง
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“ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการเปนผูดูแลกํากับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ศูนยฯ
แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพ โดยรอง ผอ.ศูนย ฯ เปนประธาน คุณสุภารักษเปน รองประธาน
หัวหนาฝายงานและคณะกรรมการทานอื่นที่เกี่ยวของรวมเปนกรรมการ โดยดําเนินการรายงานผลทุก
อยางตอ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ” (ผูใหขอมูลคนที่ 1)
1.2 แนวทางในการสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับบุคลากรเกี่ยวกับ
ประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยฯ โดยกําหนดแผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไวในคูมือประกันคุณภาพ ใหมีกิจกรรมเขา
รวมประชุมเพื่อทําความเขาใจองคประกอบและตัวบงชี้ และรับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
การเก็บขอมูลตามตัวบงชี้และการทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงานในการประกัน
คุณภาพการศึกษาปการศึกษาที่ผานมา และยังดําเนินการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยใชตั ว บ งชี้ ตามที่ม หาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารีกํ าหนด และตัว บง ชี้ ของขา ยงานห อ งสมุ ด
มหาวิ ท ยาลั ย ส ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง เป น ตั ว บ ง ชี้ เ กี่ ย วข อ งและเป น อั ต ลั ก ษณ ข องศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา เพื่อใชเปนคูมือในการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อสะทอนใหเห็นจุดเดน จุดที่ควร
ปรับปรุง และใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของหนวยงานในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง โดยประกอบดวย 7 องคประกอบ 29 ตัวบงชี้
“การประเมินผลการดําเนินงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เปนลักษณะ รวมบริการ
ประสานภารกิจประกอบดวย 7 องคประกอบ 29 ตัวบงชี้”(ผูใหขอมูลคนที่ 1)
1.3 มีการดําเนินการจัดทําโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการที่ดําเนินการจะสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา
“ ในกลุมของนักศึกษาจะทราบบริการของเรา ตอนป 1 จากการปฐมนิเทศโดยมีเอกสารใสกระเปาให
ทุกคน แนะนําบริการ ผอ.แจงเรื่องบริการแก เด็ก ๆ ประมาณ 5-6 นาที กลุมอาจารย มีเอกสารสงให
อาจารย และ มีกิจกรรม ศบส. เคาะประตูบานไปถึงตัวอาจารยเลย” (ผูใหขอมูล คนที่ 1)
“มีบริการ document delivery รับฮอรนเบอรจาก E-mail แลวนําไปสงใหที่คณะเลย”
(ผูใหขอมูล คนที่ 2)
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2. กระบวนการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 กระบวนการพัฒนาแผนมีการจัดทําแผนแบบมีสวนรวม นําผลการพิจารณา ขอคิด
เห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารฯ และมหาวิทยาลัย ปรับปรุงแผน
กลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปมีการทบทวนแผน ตามแผนดําเนิน การระยะเวลา 5 ป และการ
ดําเนินงานของศูนยบรรณสารฯใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
“แผนของศูนยบรรณสารเราจะลอกับแผนของมหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงแผนตามยุทธศาสตร และ
แผนมหาวิทยาลัย” (ผูใหขอมูลคนที่ 1)
“ในเรื่องการรายงานผลตามไตรมาศซึ่งเปนหลักฐานชัดเจนอยูแลวเวลาที่เรานําเสนอ
ใหกรรมการวาเปนไปตามแผนไหม การทบทวนแผน แผนมีระยะเวลา 5 ป ทบทวนโครงการแผนไหน
ทําไดทําไมไดในปนี้เราจะมีการจัดอบรมสั มมนา ในเรื่อง วิสัยทัศน ยุทธศาสตร ของศูนยทุกเรื่องที่
เกี่ยวกับแผนอันไหนทําไดอันไหนที่ตองปรับเปลี่ยน โดยที่นี่จะมีการสั มมนาประจําปในการจัดทํา
แผน”(ผูใหขอมูลคนที่ 2)
2.2 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมมีลักษณะการใหบริการวิชาการแก
สังคมซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีนโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนหนาบาน โรงเรียนรอบบาน โดยมหาวิทยาลัยจะมี
กิจกรรมประโยชนตอชุมชนรอบขาง สําหรับกิจกรรมไมเชิงเปนการบูร ณการเรียนการสอนเพราะ
ภารกิจของหนวยงานไมใชเพื่อการเรียนการสอน
“มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนหนาบาน โรงเรียนรอบบาน มหาวิทยาลัยตั้งตรงนี้ควรมี
ประโยชน ตอชุมชนรอบขาง จึงมีกิจกรรมที่เป น ประโยชน ตอชุมชนเปลี่ ยนเป าหมายไปเรื่ อย คือ
หองสมุดเคลื่อนที่ โดยมีการสํารวจกอน วาโรงเรียนมีหองสมุดไหม อยากใหเรามาทําอะไรใหหองสมุด
เราจะทํากิจกรรมสงเสริมรักการอานให สนใจไหม โดยเวียนไปตามโรงเรียนรอบ ๆ” (ผู ใหขอมูล
คนที่ 1)
2.3 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความโดดเดนเพราะมหาวิทยาลัย
เปนแหลงฐานขอมูลทางดานอีสานมีทั้งงานวิจัย และบทความ
“เปนบทบาทของหองสมุดอยูแลวในเรื่องของขอมูลทองถิ่น ที่นี่ก็จะมีสารสนเทศนครราชสีมา โดยมี
นองที่รับผิดชอบ ก็จะมีในเรื่องของการทําฐานขอมูล สื่อผสม การทําซีดี แตไมมีของจริง เชนขาวของ
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แตเนนในการทําฐานขอมูลในรู ปของ ซีดีงานวิจัย บทความแล วพัฒนามาเปนมัล ติมีเดีย หนั งสื อ
การตูน เปนสื่อและสงใหโรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยใหงบมา และมีการเซตคณะทํางาน รวมรวมขอมูล
โดย ใหนองที่มีความสามารถดานตาง ๆ รวมทําให”(ผูใหขอมูลคนที่ 1)
2.4 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน รองอธิการบดีฝาย
วิชาการจะเปนผูดูแลในเรื่องงานประกันของมหาวิทยาลัย และงานประกันคุณภาพของทุกหนวยงาน
“ทุกหนวยงานของ มท จะตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา โดยของ
ศูนยฯ รองผอ.ศูนย เปนประธาน พี่ศุภลักษ เปนรองประธาน โดยจุยเปนเลขา รวมทั้งสิ้น 14 คน โดย
รายงานผลตอผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ” (ผูใหขอมูลคนที่ 1)
2.5 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระบบบริหารงานงบประมาณ คือระบบ
การเงินเปนแบบแมดูแลลูกเพราะคาใชจายทุกอยางมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบ
“รายไดทั้งหมดเขามหาวิทยาลัย ถึงปงบประมาณมหาวิทยาลัยก็จัดสรรมาใหเรา เงินรายได คาปรับ ก็
เขามหาวิทยาลัย โดยนองธุรการเปนคนนําสง ที่ศูนยบรรณสาร เรามีฝายธุรการแตไมมีฝายการเงิน ถา
จะยืมเงิน มหาวิทยาลัยมีสวนเดียวคือสวนการเงินและบัญชี เวลาติดตอยืมเงินทดลองจายตองไปที่
มหาวิทยาลัย แตถายืมเงินเล็กนอย เพื่อการเดินทาง กอนไมใหญมากยืมที่ธุรการ” (ผูใหขอมูลคนที่ 1)
“ในระบบบริหารของมหาวิทยาลัย รวมบริการประสานภารกิจ อยางเรื่องการเงินเราตองผานการเงิน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อความคลองตัวมหาวิทยาลัยก็อนุมัติลงมาใหหนวยงานมีเงินสํารองจายใชภายใน
ศูนยของตัวเอง จํานวน 200,000 บาท ใชจายกรณีเรงดวน ทําเรื่องโดยอํานวยการศูนย อนุมัติวันนี้
ตอนบายก็ไปเบิกเงินไดเลย เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางานกรณีเรงดวน”
(ผูใหขอมูลคนที่ 1)
2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการสรุปและหาแนวทางการ
แกไขจากคณะกรรมการประเมินใหคําแนะนําไว และมีการรายงานความกาวหนา นําเสนอที่ประชุม
และปรับแก โดยนําเขาที่ประชุมประจําศูนย
“การทําประกัน ปตอปแลวยังไมจบ ตองรายงานความกาวหนา ของการประเมินที่แลววาอะไรบาง
ตองติดตามผล ตามที่กรรมการใหแกไข วามีการแกไขอะไรบาง ดําเนินการอะไรบาง ตอที่ประชุม
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และตองมีการรายงานความกาวหนา จากผลการประเมินรอบปที่ผานมา 2 รอบ รอบแรกเดือน
มีนาคม รอบสอง ประมาณเดือน สิงหาคม กันยายน” (ผูใหขอมูลคนที่ 1)
3. ปญหา อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประกันคุณภาพภายในคือ เกณฑบาง
ตัวของ PULINET ที่ไมสามารถวัดคุณภาพของการดําเนินงานได เนื่องจากสภาพบริบทในปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไป
“ปริมาณการยืมทรัพยากรตอผูที่มีสิทธิ์ยืม เปนตัวชี้วัดมาจาก PULINET”(ผูใหขอมูลคนที่ 1)
“เกณฑ เรื่องจํานวนยืมทรัพยากรตอผูที่มีสิทธิ์ยืม ฝายสงเสริมอยากใหเปนประเด็นในระดับนโยบาย
แนวโนมเปลี่ยนไปอยากใหมีการทบทวนเกณฑนี้ใน PULINET เพราะไมวาจะกิจกรรมไหน หรือ
โปรโมชั่นไหนที่จัดทําเพื่อดึงดูการยืมทรัพยากรก็ชวยไมได เนื่องจากความตองการยืมเลม เปลี่ยนไป
เปนการคน ออนไลน” (ผูใหขอมูลคนที่ 2)
ผลการสังเคราะหจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เปน การศึกษาสภาพทั่ว ไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน กระบวนการเกี่ ย วกับการประกั น คุณภาพการศึ กษา ป ญ หาและอุป สรรค ป จจั ย ส ง เสริ ม
กระบวนการ/การประกันคุณภาพภายในสํานักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามแบงไดออกเปน
3 ตอนดังนี้
1. สภาพทั่วไป เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้
1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานัก วิทยาบริการ มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม มีลั กษณะเปนทางการ คือมีการออกคําสั่ งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อดําเนินการ
เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA ทุกขั้นตอน นอกจากแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกั น คุ ณ ภาพแล ว ยั ง มี ก ารจั ด ทํ า คู มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและมี ก ารแต ง ตั้ ง รอง
ผูอํานวยการเพื่อดูแลงานประกันคุณภาพ
“สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มี ก ารแต ง ตั้ ง รองผอ. เป น ผู ดู แ ลงานประกั น คุ ณ ภาพ และมี การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรวมกัน ทํางานประกันการดําเนินงานประกันคุณภาพ
เรามีการกําหนดนโยบาย กําหนดกรอบตัวบงชี้ที่ใชรวมกันและอัตลักษณ มีการถายทอดตัวบงชี้ มีแผน
มีกิจกรรมโครงการ มีงบประมาณ เวลา ผู รับ ผิ ด ชอบ ทําเมื่อไหร ใครดูแล ประชุมกํา กับติดตาม
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แกปญหาตอเนื่อง เพื่อใหเปนวัฒนธรรมขององคกร มีระบบ EQA ของมหาวิทยาลัยที่ชวยกํากับ
ติดตาม ชวยเราไดเยอะในการทํารายงานการประเมิน” (ผูใหขอมูลคนที่ 1)
1.2 แนวทางในการสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับบุคลากรเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการมีการถายทอดแผนกลยุทธ สํานักวิทยบริการ ให
หัวหนากลุมงาน หัวหนางานอยางตอเนื่องตามวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ มีการ
ถายทอดแผนกลยุทธสูรายบุคคลในหนวยงาน โดยการจัดประชุม สัมมนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรทุก
คนมีความรูความเขาใจในแผนกลยุ ทธ ที่สํานักวิทยบริการดําเนินการตามกรอบหนาที่ภารกิจหลัก
ตามแผนปฏิบั ติ ร าชการ ของ ก.พ.ร. และกรอบการประกั น คุ ณภาพ การศึ ก ษา ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ซึ่งบุคลากรทุกระดับรับทราบและตระหนักเกิด ความเขาใจในบทบาทหนาที่และถือปฏิบัติเปน
อยางดีขึ้นเรื่อย ๆ
“การดําเนินงานประกันคุณภาพ เรามีการกําหนดนโยบาย กําหนดกรอบตัวบงชี้ที่ใชรวมและอัต
ลักษณ มีการถายทอดตัวบงชี้ มีแผน มีกิจกรรมโครงการ มีงบประมาณ เวลา ผูรับผิดชอบ ทําเมื่อไหร
ใครดู”(ผูใหขอมูลคนที่ 1)
1.3 มีการดําเนินการจัดทําโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
และงานยุทธศาสตร
“มีการขอปรับเกณฑบางเกณฑ จาก สกอ. ของมหาวิทยาลัยใหเขากับเรา เชนเกณฑ 2.5”
“มีคณะกรรมการจัดทําแผน ประกอบดวย ผอ. รองผอ. เจาของโครงการ ผูไดรับงบประมาณจัดสรร
วางแผนจัดทํา เสนอมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็จะเสนอเขาสภา”(ผูใหขอมูลคนที่ 1)
2. กระบวนการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน มีการพัฒนาแผนกลยุทธ โดยวิเคราะหจากสภาพแวดลอม
ภายในและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกกําหนดนโยบายการบริหารและกําหนดทิศทางการ
พัฒนาโดยทบทวนปรับแผนกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีสวนรวมของบุคลากร ”
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“ เรื่องของบุคลากรเราตองทําไปเปนทีมเราทําทุกอยางใหทุกคนรูจักยุทธศาสตร ตัวชี้วัด”
(ผูใหขอมูลคนที่ 1)
2.2 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมมีการวางแนวทางการใหบริการ
วิชาการดานตาง ๆ ที่สัมพันธกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลมี
บริการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคม ถายทอดความรูดานหองสมุดใหเจาหนาที่อบรมหลักสูต ร
ผูชวยบรรณารักษ การซอมแซมหนังสือใหผูตองขังจัดทําการพัฒนาโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติULibM
ไปใชในการดําเนินงานระบบหองสมุดและหนวยงานที่รองขอ
“มี ก ารเยี่ ย มเยี ย นประชาชน จ.มหาสารคาม ทุ ก วั น พุ ธ ที่ 3 ของเดื อ น เราก็ จ ะไปในนามของ
มหาวิทยาลัย ไปกับทานผูวา โดยเอาบริการตาง ๆ ที่เราทําไปรวมเยี่ยมเยียน ประชาชนใหความสนใจ
มาก ”
“มีความรวมมือเรือนจํา จ.มหาสารคาม เนื่องจาก มีการกําหนด KPI การสรางคนดีสูสังคม เราก็อบรม
ใหผูตองขังสรางความรูในการที่จะกลับไปประกอบอาชีพได”
“ไดใหคําปรึกษาหองสมุดเรือนจํา อบรมผูชวยบรรณารักษ การซอมแซมหนังสือใหผูตองขังเปนที่นา
ภาคภูมิใจจนผานเกณฑเปนหองสมุดพรอมปญญา สรางมุมตาง ๆ ในหองสมุดจนผานเกณฑหองสมุด
เรือนจํา จนเปนหองสมุดพรอมปญญาแหงแรกของภาคอีสาน”
“มีการจัดทําหองสมุดบรรณอาทร เปนหองสมุดโรงเรียนขามเรียงเขียบโนสแงดอนมัน”
“วัดก็อยากใหเราเขาไปชวยทําหองสมุด ทานเจาอาวาสมาดวยตนเอง เราก็เขาไปชวยจนไดหองสมุด
ของวัดที่มีประโยชนมาก และวัดยังใชประโยชนอยู หองสมุดอยูหนาเมรุ คนมารอก็อานหนังสือได
“(ผูใหขอมูลคนที่ 1)
“เรามีการพัฒนาระบบ UlibM เพื่อใชในการดําเนินงานระบบหองสมุดและหนวยงานที่รองขอโดยไม
คิดคาใชจาย” (ผูใหขอมูลคนที่ 2)
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2.3 สํานักวิทยบริการฯ มีการบูรณาการงานดาน ทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทย ภูมิปญญาทองถิ่นเขากับภารกิจของหองสมุด โดยศูนยสารนิเทศอีสาน สิรินธรไดดําเนินการจัดทํา
ภู มิ ป ญ ญา ท อ งถิ่ น อี ส าน และให บ ริ ก ารเพื่ อ การศึ ก ษาค น คว า นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเปนอยู ประเพณี และวัฒนธรรม มาเผยแพรโดยจัดทําเปนนิทรรศการ
ใหความรู โดยมีศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร ทําหนาที่ในการพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศอีสาน เพื่อ
สนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ สืบสาน
“เรามีทรัพยากรสารสนเทศอีสานที่ใหบริการหลากหลาย ในกลุม PULINET จะรูกันดี หลายแหงใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตองคนควาหาขอมูลก็ตองมาที่เรา”(ผูใหขอมูลคนที่ 1)
2.4 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการประจํ าสํ านั กวิทยบริก ารตามขอ บังคับ ของมหาวิ ทยาลั ยและมีการประเมิน ตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวลวงหนามีการถายทอดนโยบายและตัวชี้วัด
“มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีสวนรวมของบุคลากร ”
“ เรื่องของบุคลากรเราตองทําไปเปนทีมเราทําทุกอยางใหทุกคนรูจักยุทธศาสตร ตัวชี้วัด”
“ผูบริหารใหการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และ สงเสริมพัฒนาบุคลากรโดยจัดสงเขา
รวมประชุม สัมมนา นําเสนอผลงานวิจัย และศึกษาดูงาน”
“เรื่องของบุคลากรเราจะเนนมากบางอยางเราทํางานแคคน สองคนไมไดเราตองทํางานเปนทีม โดย
ใหทุกๆ คนมีความรูเรื่องยุทธศาสตร ตัวชี้วัดโดยเชิญวิทยากรมืออาชีพ มาใหความรู ทั้งการทําแผน
การทําเปาประสงค การทํา KPI รายบุคคล แตละคนไดนอยไดมาก แตก็มีความรูเขาใจมากขึ้น มี การ
ถายทอดแผนกลยุทธ และแผนยุทธศาสตร เรารายงานจากผลการปฏิบัติงานทุกป ทุกอยางที่เราจัดทํา
เกณฑการประเมิน และผลการปฏิบัติงาน เราจะนํามาพิจารณารวมกัน วาคุณพอใจไหม แลวในกลุม
งานจะมาคุยรวมกัน เปนการบริหารธรรมาภิบาล ทุกคนจะรวมคิดกัน” (ผูใหขอมูลคนที่1)
2.5 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระบบบริหารงานงบประมาณโดยมีการ
จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2554-2557 โดยมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลั ย จัดหาทรัพยากรทางดานการเงินจากงบประมาณแผ นดิน และงบประมาณเงิน
รายไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนปฏิบัติงานประจําปและมีการจัดทํารายงาน
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การเงินอยางเปนระบบ โดยมีการรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสํานักวิทยบริการทุก
เดือนและรายงานการเบิกจายจัดสงไปยังมหาวิทยาลัยทุกเดือน ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินให
เป น ไปตามเป า หมายและนํ า ข อ มู ล จาการรายงานไปทํ า แผนประกอบการตั ด สิ น ใจเพื่ อ บริ ห าร
งบประมาณ
“เราจัดทําแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ”
“เราใชหลายรูปแบบ แตชวงหลังเชิญคณะมาพูดคุยถามความตองการ และแบงเงิน ปละ 2 ครั้ง หรือ
1 ครั้ง จัดเปนคาหนังสือ”(ผูใหขอมูลคนที่ 1)
2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการฯ พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ให ขอ มูล สนั บ สนุน การประกั น คุณ ภาพทํา ให การประเมิ น คุ ณภาพของหน ว ยงาน มี
ประสิทธิภาพโดยการพัฒนาฐานขอมูลกํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพและแผนปฏิบัติ
ราชการตอมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหใชระบบประกันคุณภาพที่ศูนยพัฒนาและฝายประกันคุณภาพได
พัฒนาขึ้น ไดแก ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และระบบบริห ารยุทธศาสตร นอกจากนี้ยังมี แนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาขึ้นและนําไปเผยแพรหนวยงานอื่น ไดนําไปใชประโยชน นอกจากนี้ยังมีเว็บบอรด
“ชายคาสํ านั ก ” เพื่อเป นเครื่องมือในการจัดการความรู ในเครือขายออนไลน ที่มีป ระโยชน และมี
ประสิทธิภาพอยางมาก บุคลากรทุกคนตางรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรที่มี
การสร างชุมชนคนประกันคุณภาพ เพื่อให ความรู ความเคลื่ อนไหว เกี่ยวกับประกันคุณภาพของ
องคกร ของมหาวิทยาลัยผานระบบออนไลน เปนนวัตกรรมหนึ่งที่มีสวนสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการขับเคลื่อนและดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้
ยังมีการจัดทํา SAR รายงานการประเมินตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เรียกวา E-SAR ตั้งแตป
2553 จนถึงปจจุบันโดยนําเอกสารหลักฐานแปลงไฟล pdf และนําไป link แนบหลักฐานประกอบ
ตามตัวบงชี้ สามารถเปดอาน SAR พรอมหลักฐานประกอบไดเลย
“เรามีการติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพและแผนปฏิบัติราชการของเราเอง คือระบบ EQA
แตตอมาเปลี่ยนมาใชระบบของมหาวิทยาลัย”
“ตอนนี้มีระบบ EQA ชวยติดตามไดอีกดวย เรามีรายงานในที่ประชุมทุกเดือน และรายงานในระบบ
EQA การจัดทํา SARรายงานผลการประเมิน จัดทําแผน กํากับติดตามแผน”(ผูใหขอมูลคนที่ 1)
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3. ปญหา อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประกันคุณภาพภายในการทํางาน
ประกันทุกคนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้ และเกณฑตาง ๆ จึงจะสงเสริมงานประกันคุณภาพ
ภายในได
“เรามีตัวบงชี้รวมของมหาวิทยาลัยและตัวบงชี้ ตามอัตลักษณ เมื่อไดตัวชี้วัดมา ไมใชผูเกี่ยวของอยาง
เดียวที่ตองทําความเขาใจ ทุกคนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑรวมกัน จัดทําคูมือ จัดทําแผนการ
ดําเนินการ มีกิจกรรม วาจะทําเมื่อไหร ใชเงินหรือไม ใครดูแล ประชุม ติดตามแกปญหาอยางตอเนื่อง
ทําเปนวัฒนธรรมของเรา”
“เรื่องของบุคลากรเราจะเนนมากบางอยางเราทํางานแคคน สองคนไมไดเราตองทํางานเปนทีม โดย
ใหทุกๆ คนมีความรูเรื่องยุทธศาสตร ตัวชี้วัดโดยเชิญวิทยากรมืออาชีพ มาใหความรู ทั้งการทําแผน
การทําเปาประสงค การทํา KPI รายบุคล แตละคนไดนอยไดมาก แตก็มีความรูเขาใจมากขึ้น มีการ
ถายทอดแผนกลยุทธ และแผนยุทธศาสตร เรารายงานจากผลการปฏิบัติงานทุกป ทุกอยางที่เราจัดทํา
เกณฑการประเมิน และผลการปฏิบัติงาน เราจะนํามาพิจารณารวมกัน วาคุณพอใจไหม แลวในกลุม
งานจะมาคุยรวมกัน เปนการบริหารธรรมาภิบาล ทุกคนจะรวมคิดกัน”(ผูใหขอมูลคนที่ 2)
2.3 สรุปวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศจากการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
สรุปภาพรวมวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพประกอบดวยวิธีการตางๆ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
2. กําหนดตัวบงชี้ และผูรับผิดชอบ
3. สรางความตระหนักและความเขาใจในทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้
4. รับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมหาทางแกไข
5. จัดทําคูมือประกันคุณภาพ
6. จัดทําโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองกับงบประมาณ และแผนกลยุทธ
7. มีบริการวิชาการแกสังคม
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8. ดําเนินการแกไขตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา เสนอที่ประชุมผูบริหารเพื่อ
พิจารณาปรับแก
9. มี ก ารรายงานความก า วหน า ในการดํ า เนิ น การปรั บ แก ต ามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน
สรุปภาพรวมวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ สํานัก
วิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
2. สรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตรและตัวบงชี้ทุกตัว
3. กําหนดนโยบาย และกรอบตัวบงชี้
4. ถายทอดตัวบงชี้
5. จัดทําแผนและคูมือประกันคุณภาพ
6. จัดกิจกรรมโครงการ กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ
7. ประชุมติดตามและแกปญหาอยางตอเนื่อง
8. สรางเว็บหรือชองทางการเสนอแนวทางแกปญหางานประกันคุณภาพ จนเกิดเปน
วัฒนธรรมองคกร
9. สรางเครือขายความรวมมือ
10. กําหนดติดตามงานประกันคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย
11. กิจกรรมบริการวิช าการตาง ๆ ตองสัมพันธกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเปน
ประโยชนสูงสุดกับชุมชน
12. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพ
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จากผลการเทียบเคียงสมรรถนะและวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทําใหไดขอมูลมาสรุปเปนแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ของสํ านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูวิจัยนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาระบบการบริหารงานประกันคุณภาพตามระบบ PDCA ประกอบดวยขั้นวางแผนและ
เตรียมความพรอม ขั้นการดําเนินงาน ขั้นการตรวจสอบ ขั้นปรับปรุง โดยนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเขา
รวม ไดแก การสราง การจัดทํา การประสานงาน กํากับติดตาม การสรุปผล การปรับปรุงพัฒนา
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ตารางที่ 4.2 แสดงแนวทางการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วงจรควบคุมคุณภาพ วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ

รายละเอียดการปฏิบัติ
-แผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
- แผนปฏิบัติงาน
- นโยบายประกันคุณภาพ

Plan
(การวางแผน)

การสราง

- คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
- ความตระหนักเพื่อเขาใจความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา
- ความเขาใจในยุทธศาสตร

การจัดทํา

Do
(การปฏิบัติตามแผน)

การประสานงาน

- สัมพันธภาพที่ดีในองคกร
- เครือขายงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองคกร
- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดบริการตามภารกิจของหนวยงานอยางหลากหลาย ทั้งบริการพื้นฐาน
และบริการอื่นที่ตรงตามความตองการของผูใช
- จัดทํากระบวนการปรับปรุงและแกไขขอเสนอแนะและขอรองเรียนอยาง
ชัดเจนและเปนระบบ
- การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอหนวยงานพรอมนําขอสรุปมา
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงาน
- ทุกฝายงานทั้งภายใน และภายนอกองคกรดวยอัธยาศัยที่สุภาพเรียบรอย
- กํากับการดําเนินงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

การกํากับติดตาม

- ติดตามความกาวหนาของแตละตัวบงชี้
- รายงานความกาวหนาการดําเนินการ
- จัดเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน
- ตรวจสอบหลักฐานกอนประเมินผล

Check
(การตรวจสอบ)

การสรุปผล

- สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและขอเสนอแนะของกรรมการ
พรอมทั้งแจงหัวหนาฝายงานและบุคลากรใหรับทราบผล
- มีการประชุมเพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการความรู

Act
(การปรับปรุงแกไข)

การปรับปรุง
และพัฒนา

- มีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
-มีการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. เพื่อ
ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพการศึกษา 3. เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร การ
ดําเนินการวิจัยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสั มภาษณแบบไม
เปนทางการรวมกับการสังเกตจากการศึกษาดูงาน และ วิเคราะหเอกสารโดยเก็บขอมูลภาคสนาม
จากการดูงาน
เครื่ อ งมื อ ที่ ผู วิ จั ย ใช แบบบั น ทึ ก การสนทนา และการสั ม ภาษณร ว มกั บ ผู บ ริ ห ารและ
เจาหนาที่พรอมจดบันทึกจากการสังเกตในขณะที่ศึกษาดูงาน
การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยตรวจสอบขอมูลโดยพิจารณาความถูกตอง ความนาเชื่อถือโดย
วิธีการตรวจสอบแบบสามเสา คือ ใชการสังเกตควบคูกับการซักถามพรอมกับศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจาก
แหลง เอกสาร ทําการซักถามผู ให ขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชการจํ าแนกประเภทขอมูล
(Typological Data) การเปรียบเทียบขอมูลการสํารวจขอสรุปเชิงอุปนัย (Analytic Induction) และ
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะหความหาง (Gap Analysis)
สรุปผลการวิจัย ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน ตามวัตถุประสงคการวิจัย
มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การเที ย บเคี ย งสมรรถนะด า นผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1.1. การเทียบเคียงสมรรถนะดานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ ศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเทียบเคียงสมรรถนะดานผลการประกันคุณภาพการศึกษามาจากคะแนนการ
ประเมินตามเกณฑ (สกอ.) ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนการประเมินตามเกณฑ ของ สกอ. เทากัน ในตัว
บงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนา
สถาบันสูสถาบันเรียนรู และตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ตัวบงชี้
ที่มีคะแนนแตกตางกันอยางชัดเจนไดแก ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุก
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ระดับของสถาบัน และตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (รอยละ 40) รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ ตัวบงชี้ที่
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (รอยละ 20)
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีคะแนนการประเมินตามเกณฑของ สกอ. เทากันในตัว บงชี้ที่ 2.5 ห องสมุด อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอ มการเรียนรู และ 7.3 มีคะแนนเกณฑประเมินตามเกณฑของ สกอ. ที่
ตางกัน ไดแก ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ตัวบงชี้ที่
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (รอยละ 40) รองลงมา ตัว
บงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
และ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (รอยละ 20)
ตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนยบรรณสาร
และสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี และสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามดังนี้
2.1 เปรียบเทียบวิธีการดําเนินงานดานปจจัยนําเขา กระบวนการ การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหวางสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวทางของ
สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) จํ า แนกตามตัวบงชี้ ที่ ดา นปจจัย นํา เขา และ
กระบวนการ
ผลการวิเคราะหเอกสารประกันคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการประกัน
คุณภาพภายใน ระหวางสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จําแนกตามตัวบงชี้ที่ดานปจจัยนําเขา และกระบวนการมี
รายละเอียดดังนี้
ดานปจจัยนําเขา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู พบวา
เกณฑขอ 1 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบริการ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ เปดใหบริการ ณ หองบริการสืบคนสารสนเทศฯ ตั้งแตเวลา 8.3024.00 น. ทุกวัน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบริการใหคําปรึกษาและแกไขปญหา
การใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาแกผูใชบริการ สําหรับ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไมมีบริการแกไขปญหาคอมพิวเตอรแบบพกพาแกผูใชบริการ
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เกณฑขอ 2 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบริการ
และแหลงเรียนรูอื่น ๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีการฝกอบรมใชงานแกนักศึกษาแลวยังมี
บริการหลากหลายตรงตามความตองการผูใชอีกหลายบริการคือ บริการ Video On Demand
ใหบริการรับชมภาพยนตรสารคดีและเทปบันทึกการเรียนการสอนโดยผูใชบริการสามารถสืบค นและ
รับชมผานเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับภาพยนตรสารคดีสามารถรับชมไดเฉพาะที่ศูนยบรรณสารฯ
ผานเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการอินเทอรเน็ต กรณีเทปบันทึกการเรียนการสอนสามารถรับชมได
ภายในมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง การบริการและแหลงเรียนรูอื่น ๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาเหมือนกันทั้งสองแหงจะตางกันตรงที่ ศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบริการที่หลากหลายมากกวา คือ
- บริการ Video On Demand ใหบริการรับชมภาพยนตรสารคดีและเทปบันทึกการเรียน
การสอนโดยผูใชบริการสามารถสืบคนและรับชมผานเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับภาพยนตรสารคดี
สามารถรับชมไดเฉพาะที่ศูนยบรรณสารฯผานเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการอินเทอรเน็ต กรณีเทป
บันทึกการเรียนการสอนสามารถรับชมไดภายในมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการ Music on Demand รวบรวมเพลงที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อมา
อยูในรูปแบบฐานขอมูลสามารถรับฟงไดเฉพาะภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
- คลังปญญา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTIR)
ใหบริการฐานขอมูลฉบับเต็มของผลงานคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประกอบ ดวยตํารา งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ เอกสารประกอบการสอนคูมือรายงาน
การประชุม/สัมมนาฯลฯ ผูใชบริการสามารถสืบคนผานเครือขายอินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยไดตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการขอมูลเฉพาะดานพรอมคอมพิวเตอรเพื่อศึกษาคนควาดังนี้
* บริการมุม SETCorner ใหขอมูลดานเศรษฐศาสตรการลงทุน
* บริการมุม STI Corner ใหขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
* หองสารสนเทศนครราชสีมาใหขอมูลเกี่ยวกับโคราชศึกษาและจังหวัดนครราชสีมา
* บริการมุม ASEAN Corner เพื่อใหผูใชบริการไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน
ประกอบดวยหนังสือและรายการโทรทัศนถายทอดเรื่องราวที่นารูเกี่ยวกับอาเซียน สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็มีบริการและแหลงเรียนรู
อื่น ๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาที่คลายกัน
เกณฑขอ 3 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบริการ
ที่หลากหลาย มีบริการบริเวณโถงดานลางพื้นที่โดยรอบอาคารบรรณสารชั้น 1 หอง Silent Zone 1
หอง Information Commons 24 hrs จํานวน 1 หอง เปดบริการ 24 ชั่วโมงมี Bookstore สําหรับ
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บริการจําหนายเอกสารประกอบการเรียนการสอน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
บริการหลากหลายและนาสนใจเพิ่มจากบริการพื้นฐานที่สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
บริการหองละหมาด หองอานหนังสือนานาชาติ พื้นที่เรียนรูสรางสรรคบานสีเขียว ศูนยสุนทรียภาพ
สําหรับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบริการกายภาพพื้นฐาน คือมีเครื่ องคอมพิวเตอร
เพื่อบริการอินเตอรเน็ต สามารถสืบคนและพิมพผลขอมูล ผานบริการเครื่องพิมพผลมีจุดเชื่อมตอ
Wireless มีที่นั่งอานแบบกลุม เดี่ยว
เกณฑขอ 4 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่บริการเพิ่มเติมหลากหลาย เชน มีเครื่อง Quicktionary / CyberDict / iPod /
eBook reader / Mini Projecter / โคมไฟตั้งโตะ / ปลั๊กไฟ / กระเปาสําหรับใสหนังสือ / จุดบริการ
Term paper resources corner ใหบริการอุปกรณเพื่อชวยสําหรับให นักศึกษาทํารายงาน /
เครื่องพิมพผลสี / บริการเครื่องสแกนเอกสาร และบริการ Ask a Librarian โดยใช IP video phone
เพื่อใหผูใชบริการสามารถโทรแจง ปญหาหรือขอเสนอแนะในการใหบริการ บริการมุมคุยโทรศัพท
บริการชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลลางมือและหนากากอนามัย และรานจําหนาย
กาแฟ อาหารวาง สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบริการศูนยแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service Center) ไดแก สืบคนฐานขอมูลออนไลน แนะนําการเขียนบรรณานุกรมและอางอิง
บริการยืมระหวางหองสมุด บริการหนังสือไมพบบนชั้น บริการปลดหนี้ บริการสมั ครสมาชิก บริการ
สําเนาวิทยานิ พนธและงานวิจัยฉบับเต็ม ฯลฯ และอื่น ๆ นอกจากนี้ยั งมีมุมรั กษสุ ขภาพ เปน มุม
สําหรับออกกําลังกาย และยังมีหองน้ําสะอาดบรรยากาศสปา เปนหองน้ําที่สะอาด ตกแตงสวยงาม มี
กลิ่นหอมนาใช สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบริการคือ มีการลงทะเบียนเชื่อมโยง
ข อ มู ล สมาชิ ก ห อ งสมุ ด ของนั ก ศึ ก ษากั บ งานทะเบี ย นของมหาวิ ท ยาลั ย ผ า นระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร โดยนําบัตรนักศึกษามาใชกับหองสมุดไดเลย มีระบบคอมพิวเตอรสําหรับใชนับจํานวน
ตรงทางเขาออกประตูอัตโนมัติ มีระบบสืบคน (Web Opac) มีเครื่องยืมอัตโนมัติดวยตนเอง (Self
Check) จัดใหมีบริการที่นั่งอานโตะ แบบเดี่ยว และกลุม
เกณฑขอ 5 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากมี
ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารแลว ยังคงมีการจัดอบรมปฏิบัติการดานการ
ป อ งกั น อั ค คี ภั ย ให แ ก บุ ค ลากรด ว ย สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามก็ มี ร ะบบ
สาธารณู ป โภคและรั ก ษาความปลอดภั ย นอกจากนี้ ยั ง มี วิ ธี ก ารกํ า จั ด ขยะแบบแยกถั ง สํ า นั ก
หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี บ ริ ก ารพื้ น ฐาน ที่ ทั้ ง สองแห ง มี คื อ มี อุ ป กรณ ดั บ เพลิ ง
เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชนหองสุขา ตูน้ําดื่ม มุมพักผอน
รานคาเครื่องดื่ม เชนกัน
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เกณฑข อ 6 และ เกณฑ ขอ 7 ทั้ง 3 แห ง คล ายกัน คือ มีการสํ ารวจความพึงพอใจต อ
คุณภาพบริการครอบคลุม 5 ดาน ในเกณฑไมต่ํากวา 3.51 และยังนําขอเสนอแนะและแกไขตางๆ มา
ปรับปรุงแกไข
ดานกระบวนการ
เกณฑ ข อ 1-7 สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความ
สอดคล องในการดํ า เนิ น งานที่ค ล ายคลึ ง กั น คื อมี ก ารจั ดทํ า แผนกลยุ ทธ โดยการมีส ว นร ว มของ
บุคลากร มีการถายทอดแผนกลยุทธ มีกระบวนการแปลงแผน มี ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
เกณฑขอ 8 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการดําเนินงานคือจะมีสภา
มหาวิทยาลัยมีมติแจงใหปรับปรุงการดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ เชน ประเด็นแรกการ
พัฒนาการบริการใหมีหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมผูใชบริการทุกกลุม และทุกพื้นที่ มีการขยาย
พื้นที่แหลงเรียนรูเพิ่มมากขึ้น มีการจัดกิจกรรม/โครงการเชิงรุกไปยังกลุมผูใชทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และพื้นที่นอกที่ตั้งในตางจังหวัด การจัดอบรมใหความรูแกชุมชนทั้งภายใน รวมทั้งชุมชนภายนอกที่
เกี่ยวของดานหองสมุด มีการจัดหองละหมาด และประเด็นที่สอง ดําเนินการตามโครงการ Digital
Learning Park เพื่อขยายพื้นที่ใหบ ริการไปยังอาคารวิทยบริ การ B ทั้งนี้ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดดําเนินการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น ตามขอเสนอแนะ ไปปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมตางๆ มีการนําเขาบรรจุไวในแผนกลยุทธสํานักวิทยบริการ พ.ศ.2556-2559 และ
แผนปฏิ บัติง านประจํา ป 2556 รวมทั้ งมีก ารนํา ผลการดําเนิ น งานตามข อเสนอแนะ ไปรายงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อรับการประเมินผูบริหาร ในสวนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการ
นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักฯ ไปปรับปรุงแผนกล
ยุ ท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป แต เ นื่ อ งจากสํ า นั ก หอสมุ ด กลางจะนํ า ข อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําสํานักไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการในปตอไปจึงยังไมเกิดการ
ปรับปรุง สําหรับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการนําผลการ
พิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารฯและมหาวิทยาลัยมา
ปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป และการดํ า เนิ น งานของศู น ย บ รรณสารฯให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา
เกณฑขอ 1. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี มีการ
ดําเนินการบริการทางวิชาการแกสังคม จัดกิจกรรม SUT Book Fair และมอบหมายใหฝายพัฒนา
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ทรั พยากรสารสนเทศรั บผิ ดชอบ สํ านักวิทยบริการ มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม มีการดําเนิ นงาน
ห อ งสมุ ด ของโรงเรี ย น การสํ า รวจความต อ งการเข า ค า ยเด็ ก นั ก เรี ย นที่ เ ข า ค า ยรั ก การอ า นและ
ผูปกครอง สํา หรั บ สํ านั กหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการ
ดําเนินการโครงการตาง ๆ เพื่อทําหนาที่ในการวางแผนดําเนินการและประเมินผลโครงการมีโครงการ
หองสมุดมีชีวิตเพื่อชุม ชน และมีโครงการจัดนิ ทรรศการ “งานพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร”
เกณฑขอ 2. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีลักษณะคลายกันคือมีการจัดกิจกรรม Book Fair การ
ดําเนินการคลายกันมี การประชาสัมพันธเชิญชวน ใหผูใชบริการเขารวมงานตลอดจน แจงนักศึกษา
คณะวิชาใหคัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด ตางจาก สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จะมี
การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ตางๆ มีสวนรวมในการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสังคม แลวจึงแตงตั้งเปนกรรมการการ
ดําเนินงานโครงการบริการชุมชน
เกณฑขอ 3. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี มีการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับงานวิจัยคื อมีกิจกรรม SUT Book Fair เพื่อเปดโอกาส
และสงเสริมให คณาจารยนักวิจัยบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคัดเลือกและเสนอหนังสือ
ตําราวิชาการเขาหองสมุดและเลือกซื้อหนังสือใชประกอบการวิจัย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกั บการวิจัยโดยบูรณาการงานบริการวิชาการแก
สังคมเขากับภารกิจของหนวยงานโดยนําเทคโนโลยีดานสารสนเทศดานหองสมุดเขามาพัฒนางานดาน
การบริการวิชาการเพื่อชวยเหลือการจัดกิจกรรมของโครงการใหประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้นคือ
1. มีการเผยแพรและถายทอดความรูในดานการดําเนิ นงานหองสมุด เชน บุคลากรจาก
งานตาง ๆ ไดรวมกันจัดกิจกรรมของโครงการไปถายทอดความรูเรื่องการดําเนินงานหองสมุดใหกับ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา และมีการอบรมหลักสูตรผูชวยบรรณารักษและการซอมหนังสือใหกับ
ผูตองขังรวมทั้งจัดระบบหองสมุดในเรือนจําจังหวัดมหาสารคามเพื่อใหผูตองขังและเจาหนาที่เรือนจํา
สามารถสืบคนและใชบริการหองสมุดไดตามมาตรฐานหองสมุดเรือนจําได
2. พัฒนาโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ UlibM ขึ้นและไดนําโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัตินี้
ไปใชในการดําเนินงานระบบหองสมุดใหกับโครงการการจัดระบบหองสมุดและหนวยงานตางๆที่รอง
ขอมา โดยไมคิดคาใชจาย สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมมีการดําเนินการในเกณฑนี้
เกณฑขอ 4 และ 5 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการ
ดําเนินการคลายกันคือมีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการและนําเสนอผูบริหารและเกณฑขอ
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5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนกับการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ พบวา
ในทุกเกณฑทั้ง ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานัก
วิทยบริ การ มหาวิ ทยาลั ย มหาสารคาม และ สํ า นัก หอสมุด กลาง มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร มี การ
ดําเนินงานคลายกัน
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
เกณฑขอ 1 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานัก
วิทยบริ การ มหาวิ ทยาลั ย มหาสารคาม และ สํ า นัก หอสมุด กลาง มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร มี การ
ดําเนินงานคลายกัน คือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวน มีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
เกณฑขอ 2 ศูนยบ รรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี และ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดําเนินงานคลายกัน ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผน
กลยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานักหอสมุดกลางตางจาก
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปกับอธิการบดีและผูบริหารไดดําเนินการถายทอดนโยบายและถายทอดตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปและถายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปและถายทอดตัวบงชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาไปยังบุคลากรทุกระดับของสํานักวิทยบริการฯ
เกณฑขอ 3 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสอดคลองกัน คือ ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานไปยัง
บุคลากร ความแตกตางในสวนของ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คือ เมื่อมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติราชการที่ประชุมผูบริหารแลว ผูบริหารจะใหขอเสนอแนะ
กลับไป และสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงานไดเปนอยางดี
โดยแจงผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป และผลการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตอที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสํานักวิทยาบริการพรอมทั้งแจง
เวียนบุคลากรในหนวยงานไดทราบผลเพื่อนําไปเปนขอมูลพื้นฐาน ในการปรับปรุงการดําเนินงานให
บรรลุตามวัตถุประสงค
เกณฑขอ 4 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดําเนินงานคลายกันคือผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากร
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มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม จะมีความ
แตกตางในสวนของ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือเว็บไซตของหนวยงานโดยเปด
ชองทาง สายตรงผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร
คณาจารย นิสิต นักเรียนและผูใชบริการทุกระดับนํามาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
เกณฑขอ 5 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดําเนินการที่
คล า ยกั นคื อผู บ ริ ห ารถ ายทอดความรู และส งเสริ มพั ฒนาผู รว มงาน เพื่อ ให ส ามารถทํา งานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
เกณฑขอ 6 ศูนยบรรณสารและสื่ อการศึก ษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี มีการ
ดําเนินการตางจาก สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คือนอกจากจะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบ
ภายในและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินแลว ของ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ยังรับขอรองเรียน และขอเสนอแนะในดานสวัสดิการ หรือปญหาของการทํางาน
เพื่อหาแนวทางแกไขอีกดวย
เกณฑขอ 7 ทั้ง ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานัก
วิท ยบริ ก าร มหาวิ ทยาลั ย มหาสารคาม และ สํ า นั ก หอสมุด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มี ก าร
ดําเนินงานที่คลายกัน คือมีคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของ สํานัก/ศูนย/สถาบัน และ
ผูบริหารเพื่อนําผลไปปรับปรุงคุณภาพงานอยางเปนรูปธรรม
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ในประเด็ น เกณฑ ข อ 1 และเกณฑ ข อ 2 ทั้ ง ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดําเนินงานคลายคลึงกันคือมีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันและจัดทําแผนการจัดการความรูพรอม
กําหนดกลุมประชากรที่พัฒนา
มี ค วามแตกต า งใน เกณฑ ข อ 3 ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณในประเด็นการจัดการความรู แต
สําหรับ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากจะแลกเปลี่ยนเรียนรูแลวยังมีการรวบรวม
ผลการดําเนิ นงานเพื่อประกอบการทําวิจัยสถาบัน ดว ย สํ าหรับ สํ านักวิทยบริการ มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม มีกิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรูที่ห ลากหลายและยังทํ าการคนหาแนวปฏิ บัติที่ ดีตาม
ประเด็นความรูของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธซึ่งไมไดมาจากคณะกรรมการการ
จัดการความรูเพียงอยางเดียวแตมาจากทุกฝายงาน
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เกณฑขอ 4 ศูนยบ รรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี มีการ
จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร อีกทั้งมีการจัดทําโปสเตอรและ
นําเสนอผลงานที่งาน Pulinet วิชาการดวย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการ
ดําเนินการรวบรวมเกร็ดความรูจากโครงการตาง ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แม แตการสนทนา หาก
เปนแนวปฏิบัติที่ดี ในการทํางานมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรเปนลายลักษณ
อักษร นํามาจัดเก็บเปนฐานขอมูล “ฐานขอมูลความรู KM” แกบุคลากรโดยบุคลากรมีสิทธิเขาใชงาน
และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งมีการเผยแพรออกสูสาธารณชนผานเว็บไซตดวย สําหรับ สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลั ยศิล ปากร มีการดําเนินการรวบรวมและกําหนดขอตกลงเพื่อเป นแนว
ทางการปฏิบัติงานรวมกันและจัดทําเปนคูมือ
เกณฑขอ 5 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการนํา
ความรูจากการจัดการความรูเรื่อง “ระบบควบคุมอุปกรณโสตทัศณูปกรณผานเครือขาย” มาปรับใช
ในการปฏิบัติงานทําใหพนักงานสามารถทํางานทดแทนกันได แตนอกจากนี้ ยังสามารถใหหนวยงาน
อื่นๆ มาศึกษาดูงานอีกดวย ในขณะที่ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็มีการดําเนินงาน
เพื่อนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานเชนกัน ในขณะที่ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
การนําความรูในปการศึกษาปจจุบัน หรือที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษรและจากผูมีประสบการณ
ตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชกับงานจริง และหากพบปญหาใด ก็จะทําปญหานั้นมาหาขอสรุป
หรือขอตกลงร ว มกัน เพื่อนํา ไปใช ในการปฏิบั ติ งานและเปน แนวปฏิ บัติที่ดีทํ าให ก ารปฏิบั ติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยดําเนินการแกปญหา แยกแยะเปนแตละงานพรอมยึดเปนแนวปฏิบัติ แนว
ทางการแกปญหาที่ชัดเจน
ตัว บ ง ชี้ ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจ ในส ว นของสํ า นั ก
วิท ยบริ การ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ไมมี ก ารรั บการประเมิ น แตสํ า หรั บ ศูน ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความแตกตางของการดําเนินงานคือ
เกณฑขอ 1 ศูนยบรรณสารและสื่ อการศึก ษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี มีการ
วางแผนระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ในขณะที่ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการทําแผนแมบทเทคโนโลยีและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2554-2556
เกณฑขอ 2 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีระบบ
ฐานข อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารและเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย น การสอน ของมหาวิ ท ยาลั ย และของ
ศูนยบรรณสารฯ ที่พัฒนาขึ้นมาเอง คือ
1.ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร ไดแกระบบที่ศูนยบรรณสารฯ พัฒนา และ ระบบที่ใช
รวมกับมหาวิทยาลัย
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2. ระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก ระบบฐานขอมูลที่ศูนยบรรณ
สารฯ พัฒนา และระบบที่จัดหามาใช ในขณะที่ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร เปนระบบของมหาวิทยาลัยใชรวมกันกับ คณะ/ศูนย/สถาบัน เทานั้น จะ
เห็นไดวา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารงาน และเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเปนทั้งระบบที่ใชรวมกับมหาวิทยาลัย ระบบที่ศูนย
บรรณสารฯ พัฒนา และระบบที่จัดหา ใชควบคุมและชวยในการทํางาน ถึง 12 ระบบ
เกณฑขอ 3 ศูนยบรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งแบบออนไลน และแบบเอกสาร อีกทั้งนําผลมาปรับปรุง
การใหบริการ เชนการเพิ่มเมนูตรวจสอบการจองหองคนควา เพื่อใหบริการสามารถตรวจสอบประวัติ
การจองหองคนควา และตอบคําถามขอมูล การจองที่ถูกตองแกผูใชบริการ ในขณะที่ สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการประเมินผลความพึงพอใจโดยศูนยคอมพิวเตอร และนําการ
ประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยศูนยคอมพิวเตอร การประเมินและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศไมไดผานสํานักหอสมุดกลางโดยตรง ในขณะที่ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถประเมินและพัฒนาระบบสารสนเทศไดโดยตรง มีการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงระดับสูงและดําเนินการตามแผนและสงแผนการบริหารความเสี่ยงของศูนย
บรรณสารฯ ตอมหาวิทยาลัย ทั้งยังนําผลการประเมินขอเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในและ
มหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในปถัดไป สํานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
มีก ารจั ดทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ยง ที่ ค รอบคลุ ม 3 ด า น ด า นยุ ทธศาสตร ด า นโยบาย ด า นการ
ปฏิบัติงานที่มีการจัดลําดับความเสี่ยงเหมือนกับ ศูนยบ รรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี แตไมมีการประเมินตรวจสอบ จึงไมมีการนําขอเสนอแนะไปปรับแผนบริหารความ
เสี่ยงมีเพียงแตการรายงานการติดตามการดําเนินงานที่ประชุมประจําเดือน เพื่อทราบเทานั้น
เกณฑขอ 4 ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตางกันตรงที่ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ
ผลประเมิน และปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย แต ของ ศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการดําเนินงานประเมินและรับผลการ
ประเมินปรับปรุงงาน โดย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเอง
เกณฑ ข อ 5 ทั้ ง สองมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารดํ า เนิ น การส ง ข อ มู ล ผ า นระบบเครื อ ข า ยของ
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เหมือนกัน ตางกันตรงที่ สํานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร จะรายงาน
สงผาน สกอ. จากฐานขอมูล CHE QA ONLINE SYSTE ในขณะที่ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุร นารี นํา เสนอในเล มการประเมิน ในเรื่องการส งผ านขอมูล ที่ใชในการ
ใหบริการ เชน การสงขอมูลวิทยานิพนธรายงานการวิจัยและบทความวิชาการในรูปเอกสารฉบับเต็ม
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานัก
วิท ยบริ ก าร มหาวิ ทยาลั ย มหาสารคาม และ สํ า นั ก หอสมุด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มี ก าร
ดําเนินการที่ไมแตกตางกัน การดําเนินการจะสอดคลองคลายคลึงกัน โดยมีการดําเนินการทั้งมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการ มีการวิเคราะหระดับความเสี่ยง ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง 3 ดาน และมีการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยงสูง โดยทั้ง 3 แหง ดําเนินการ ไปในทิศทางเดียวกัน
เกณฑขอ 5 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี และ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดําเนินการที่สอดคลองคลายกับ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการรายงานตอคณะกรรมการการประสานงานสํานักวิทยบริการได
รับทราบและมอบหมายแต ล ะกลุ ม งานไดวิเ คราะห แ ละปรับ ปรุงแกไขก อน แล ว จึง คอยจัดส ง ไป
มหาวิทยาลัย
เกณฑขอ 6 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีการ
นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบภายในและมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการสอบทาน
ในรอบป ยอนหลัง 1 ป มาปรับปรุงการวิเคราะหความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ปปจจุบัน
ตามแบบติดตามการจัดการความเสี่ยงมีการจัดทํารายงานผลการประเมินการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินองคประกอบการควบคุม
ภายใน ประจําป 2555 และรายงานไปยังมหาวิทยาลัยคือมีการพัฒนาปรับ ปรุงแกไขจากความ
เสี่ยงปกอนมาเปนปปจจุบัน และดูจากความเสี่ยงปปจจุบัน ที่มีแนวโนมปตอไป พรอมทั้งรายงาน
ความกาวหนาความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยดวย
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จะไม ไ ด รั บ การประเมิ น ในตั ว บ ง ชี้ นี้ แต สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการดําเนินงานในตัวบงชี้ที่สอดคลอง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในประเด็น เกณฑขอ 1-4 มีแผนกลยุทธทางการเงินสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน มี
แนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงิน มีการวางแผนการใชเงินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
เปนระบบ มีการรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง มีการนําขอมู ลไปวิเคราะหคาใชจาย
ผูบริหารสามารถติดตามผลการใชเงิน และวางแผนการตัดสินใจได
ประเด็นเกณฑขอ 5 มีความแตกตางของการดําเนินงานเรื่องการนําขอมูลทางการเงินไป
ใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นําขอมูลทางการเงินและงบประมาณมาใชในการวิเคราะหคาใชจาย โดยวิเคราะหตนทุน
ตอหั ว นิ สิ ตเต็มเวลาเทียบเทาและวิเคราะห ตน ทุน ตอหั ว ผู ใชบ ริ การ ส ว น สํ านักหอสมุดกลาง
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มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยจะเปนผูขอขอมูลสํานักหอสมุกลาง และหนวยงาน/คณะวิชา เพื่อ
จัดทํารายงานตนทุนระดับมหาวิทยาลัย นอกนั้นแนวปฏิบัติจะคลายกัน
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑขอ 1 ทั้ง ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีแนวทาง
ดําเนินการที่คลายคลึงกัน คือระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจ และพัฒนาการของสถาบัน มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
เกณฑขอ 2 ทั้งศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีแนวทางการ
ดําเนินงานคลายกันอยางชัดเจนคือ การกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู บ ริห ารสู งสุ ดของสถาบัน มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 3 แหง
เกณฑขอ 3 ศูนยบรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี และ
สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ ค ล า ยกั น แต สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม จะมี ก ารดํ า เนิ น การต า งกั น ตรงที่ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม กําหนดตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมตามอัตลักษณของหนวยงานตามเกณฑคุณภาพใหสอดคลอง
กับองคประกอบของมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีตัวบงชี้ที่คุณภาพ
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) มากถึง 17 ตัวบงชี้ นอกจากนี้ยังนํา ตัวบงชี้ที่ 2.5
หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู ที่มหาวิทยาลัยรับการประเมินในสถาบัน
นํามาปรับเกณฑใหสอดคลองกับภารกิจงานหองสมุดเพื่อรับการประเมินในระดับหนวยงาน
เกณฑขอ 4 ศูนยบ รรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุรนารี และ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดําเนินงานที่คลายกัน คือ มีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถวน มีทั้งการควบคุม ติดตาม และประเมิน มีการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการของ สํานัก/สถาบัน/ศูนย และจะมีการ
นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เกณฑขอ 5 ศูนยบ รรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี และ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดําเนินงานคลายกัน คือมีการนําผลการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมาปรั บ ปรุ ง การทํ า งาน ในส ว นของ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม นอกจากจะนําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในแลว ยังคงนําผลการ
ประเมินมาจัดกิจกรรม/โครงการในแผนกลยุทธของสํานักวิทยบริการ พ.ศ. 2556-2559 ดวย
70

เกณฑขอ 6 ศูนย บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี และ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดําเนินงานที่คลายกัน คือมีระบบสารสนเทศที่ให
ขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคประกอบที่หนวยงานรับการประเมิน
ในสวนของ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะตางกั นตรงที่มีการพัฒนาฐานขอมูล เพื่อ
กํา กับ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานประกั น คุณ ภาพและแผนปฏิบั ติ ร าชการ และต อมามหาวิท ยาลั ย มี
นโยบายใหใชระบบประกันคุ ณภาพที่ศูนยพัฒ นาและประกันคุณไดพัฒ นาขึ้น ไดแก ระบบกํากับ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เกณฑขอ 7 ศูนย บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี และ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการดําเนินงาน คลายกันคือ มีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิตและผูใชบริการตามพันธกิจ
ของสถาบัน แตในสวนของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีการดําเนินงานสํารวจ
ความตองการใชฐานขอมูลในระบบสากล เพื่อตอบสนองความตองการผูใชบริการ ไดตรงเปาหมาย
รวมทั้งไดพัฒนางานบริการของสํานักหอสมุดดวย
เกณฑขอ 8 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานัก
วิท ยบริ ก าร มหาวิ ทยาลั ย มหาสารคาม และสํ า นั ก หอสมุด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มี ก าร
ดําเนินงานที่สอดคลองกันคือ มีเครือขายความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูเหมือนกัน
เกณฑขอ 9 มีการดําเนินงานตางกันคือ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี มี เ กณฑม าตรฐานการดํ า เนิน งานดา นห องสมุ ด พั ฒ นาโดยข ายงานห อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยส วนภูมิภาค เพื่อเปนคูมือและกรอบแนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาร วมกันและเปนมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยั งใชประเมินคุณภาพและเทียบเคีย ง
รวมกัน เพื่อใชการประเมินเปนระบบเดียวกันซึ่งเกณฑดังกลาวถือวาเปนแนวปฏิ บัติที่ดี จะเห็นไดวา
ของ ศูนยบ รรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี เกณฑมาตรฐานที่ใชเป น
ขายงานรวมกันที่เปนเครือขาย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีความแตกตาง
ตรงที่มีแนวปฏิบัติดานเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
หลายอยาง คือ มีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีดานประกันคุณภาพการศึกษาใหหนวยงานอื่นนําไปใช มี
การพัฒนาเว็บบอรด “ชายคาสํานัก” เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดการความรูบนเครือขา ยออนไลน
จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดีสรางชุมชนงานประกันคุณภาพที่ดี มีการสรางชุมชนคนประกัน
คุณภาพ เพื่อใหความรู ขาวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการประกันคุณภาพขององคกร และของ
มหาวิทยาลัยผานระบบออนไลน ถือเปนนวัตกรรมหนึ่งที่มีสวนสนับสนุนใหการดําเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารสามารถขั บ เคลื่ อ นและดํ า เนิ น ไปได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้สํานักวิทยบริการยังไดพัฒนาการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR ในรูปแบบ
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อิเล็กทรอนิกส เรียกวา E-SAR มีการดําเนินการมาตั้งแต ปการศึกษา 2553 จนถึงปจจุบันโดยนํา
เอกสารหลักฐานแปลงเปนไฟล pdf และนําไป link แนบหลักฐานประกอบตามตัวบงชี้ สามารถเปด
อาน SAR พรอมหลักฐานประกอบไดอยางงาย สะดวก และรวดเร็ว ลดการใชกระดาษ ประหยัดพื้นที่
ในการจัดเก็บแฟมหลักฐาน ชวยลดภาระตางๆ ลงอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนหนวยงาน
ตนแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเปนแบบอยางทําใหมหาวิทยาลัยโดยศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพไดนํา
ผูเขารวมสัมมนาประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ขอมาศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพรวมทั้ง
หนวยงานตางๆ ติดตอขอศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องสวน สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มี ก ารจั ด ทํ า คู มื อ ด า นประกั น คุ ณ ภาพและเผยแพร ไ ปยั ง สํ า นั ก หอสมุ ด
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.2 สรุปจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลการสังเคราะห จากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการศึกษาสภาพทั่ว ไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน กระบวนการเกี่ ย วกับการประกั น คุณภาพการศึ กษา ป ญ หาและอุป สรรค ป จจั ย ส ง เสริ ม
กระบวนการ/การประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุดกลาง ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแบงไดออกเปน 3 ตอนดังนี้
1. ผลการสัง เคราะหจ ากการฟงบรรยายและสนทนากลุม ศูน ยบ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แบงไดออกเปน 3 ตอนดังนี้
1. สภาพทั่วไป เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้
1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกของ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีลักษณะเปนทางการ คือมีการ
ออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพประจําศูนยฯ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับประกันคุณภาพ
การศึกษาและเปนตัวแทนในการประสานงานรวบรวมขอมูลและรายการหลักฐานในแตละฝายของ
ศูน ย ฯ เพื่อนํ าข อมูล และรายการหลั กฐานในแต ล ะฝ ายของศูน ย ฯ เพื่อ นําข อมูล มาทําคู มือ และ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะทํางานประกอบไปดวย รองผูอํานวยการศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาเปนประธาน ผูแทนจากฝายตางๆ เปนคณะทํางาน คณะทํางานอยูภายใตการดูแลของ
ผูชว ยอธิการบดีฝายวิช าการซึ่งทําหนาที่ดูแลและกํากับ การรายงานผลทุกอยางของคณะทํางาน
นําเสนอตอผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการทุกเรื่อง
1.2 แนวทางในการสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับบุคลากร
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เกี่ ย วกั บ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของศู น ย ฯ โดยกํ า หนดแผนปฏิ บั ติ ก ารการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไวในคูมือประกันคุณภาพ ใหมีกิจกรรมเขารวมประชุม
เพื่อทําความเขาใจองคประกอบและตัวบงชี้ที่และรับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเก็บขอมูล
ตามตัว บงชี้ที่ และการทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงานในการประกัน คุณภาพ
การศึกษาปการศึกษาที่ผานมา และยังดําเนินการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช ตัว
บงชี้ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกําหนด และตัวบงชี้ของขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาค ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเปนอัตลักษณของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อใชเปน
คูมือในการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อสะทอนใหเห็นจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง และใชเปนแนว
ทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ข องหน ว ยงานในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ ง โดย
ประกอบดวย 7 องคประกอบ 29 ตัวบงชี้
1.3 มีการดําเนินการจัดทําโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโครงการที่ดําเนินการจะสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. กระบวนการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน มีการจัดทําแผนแบบมีสวนรวม นําผลการพิจารณา
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําศูนยบรรณสารฯ และมหาวิทยาลัย ปรับปรุง
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป มีการทบทวนแผน ตามแผนดําเนินการระยะเวลา 5 ป และการ
ดําเนินงานของศูนยบรรณสารฯใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม มีลักษณะการใหบริการ
วิช าการแก สั งคมซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีนโยบายเกี่ยวกับโรงเรี ยนหนาบาน โรงเรียนรอบบาน โดย
มหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมประโยชนตอชุมชนรอบขาง สําหรับกิ จกรรมไมเชิงเปนการบูรณาการเรียน
การสอนเพราะ ภารกิจของเราไมใชเพื่อการเรียนการสอน จึงยังไมถือวามีการบูรณาการเรียนการสอน
2.3 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความโดดเดนเพราะ
มหาวิทยาลัยเปนแหลงฐานขอมูลทางดานอีสานมีทั้งงานวิจัย และบทความ
2.4 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน รองอธิการบดีฝาย
วิชาการจะเปนผูดูแลในเรื่องงานประกันของมหาวิทยาลัย และงานประกันคุณภาพของทุกหนวยงาน
2.5 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระบบบริหารงานงบประมาณ คือ
ระบบการเงินเปนแบบแมดูแลลูก เพราะคาใชจายทุกอยางมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบ
2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการสรุปและหาแนว
ทางการแกไขจากคณะกรรมการประเมินใหคําแนะนําไว และมีการรายงานความกาวหนา นําเสนอที่
ประชุมและปรับแก โดยนําเขาที่ประชุมประจําศูนย
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3. ปญหา อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประกันคุณภาพภายใน คือ เกณฑ
บางตัวของ PULINET ที่ไมสามารถวัดคุณภาพของการดําเนินงานได เนื่องจากสภาพบริบทในปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไป
2. ผลการสั ง เคราะห จ ากการฟ ง บรรยายและสนทนากลุ ม สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบงไดออกเปน 3 ตอนดังนี้
1. สภาพทั่วไป เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้
1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีลักษณะเปนทางการ คือมีการออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อ
ดําเนินการเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA ทุกขั้นตอน นอกจากแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพแลวยังมีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมีการ
แตงตั้งรองผูอํานวยการเพื่อดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 แนวทางในการสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับบุคลากร
เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการมีการถายทอดแผนกลยุทธ สํานักวิทยบริการ ใหหัวหนา
กลุมงาน หัวหนางานอยางตอเนื่องตามวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ มีการถายทอด
แผนกลยุทธสูรายบุคคลในหนวยงาน โดยการจัดประชุม สัมมนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรทุกคนมี
ความรูความเขาใจในแผนกลยุทธ ที่สํานักวิทยบริการดําเนินการตามกรอบหนาที่ภารกิจหลัก ตาม
แผนปฏิบั ติราชการ ของ ก.พ.ร. และกรอบการประกัน คุณภาพ การศึกษา ของ สกอ. สมศ. ซึ่ง
บุคลากรทุกระดับรับทราบและตระหนักเกิดความเขาใจในบทบาทหนาที่และถือปฏิบัติเปนอยางดีขึ้น
เรื่อย ๆ
1.3 มีการดําเนินการจัดทําโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและงานยุทธศาสตร
2. กระบวนการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน มีการพัฒนาแผนกลยุทธ โดยวิเคราะหจากสภาพ
แวดลอม ภายในและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกกําหนดนโยบายการบริหารและกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาโดยทบทวนปรับแผนกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.2 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม มีการวางแนวทางการใหบริการ
วิชาการดานตาง ๆ ที่สั มพันธกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลมี
บริการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคม ถายทอดความรูดานหองสมุด ใหเจาหนาที่อบรมหลักสูตร
ผูชวยบรรณารั กษ การซอมแซมหนังสื อให ผูตองขัง จั ดทําการพัฒนาโปรแกรมหองสมุดอัต โนมัติ
ULibM ไปใชในการดําเนินงานระบบหองสมุดและหนวยงานที่รองขอ
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2.3 สํ านั กวิทยบริก ารฯ มีการบูร ณาการงานดา น ทํานุ บํ ารุ ง ศิล ปวัฒ นธรรม
ภูมิปญญาไทย ภูมิป ญญาทองถิ่นเขากับภารกิจของห องสมุด โดยศูน ยส ารนิ เทศอีส าน สิริ นธรได
ดําเนินการจัดทําภูมิปญญา ทองถิ่นอีสาน และใหบริการเพื่อการศึกษาคนควา นอกจากนี้ยัง นําความรู
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิ ถีชีวิต ความเปนอยู ประเพณี และวัฒนธรรม มาเผยแพรโดยจัดทําเปน
นิ ท รรศการให ค วามรู โดยมี ศู น ย ส ารนิ เ ทศอี ส านสิ ริ น ธร ทํ า หน า ที่ ใ นการพั ฒ นาและจั ด ระบบ
สารสนเทศอีสาน เพื่อสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ
สืบสาน
2.4 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการประจํ าสํ านั กวิทยบริ ก ารตามขอ บังคับ ของมหาวิ ทยาลั ยและมีการประเมิน ตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวลวงหนามีการถายทอดนโยบายและตัวชี้วัด
2.5 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระบบบริหารงานงบประมาณ โดยมีการ
จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2554-2557 โดย มีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลั ย จัดหาทรัพยากรทางดานการเงินจากงบประมาณแผ นดิน และงบประมาณเงิน
รายไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนปฏิบัติงานประจําปและมีการจั ดทํารายงาน
การเงินอยางเปนระบบ โดยมีการรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสํานักวิทยบริการทุก
เดือนและรายงานการเบิกจายจัดสงไปยังมหาวิทยาลัยทุกเดือน ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินให
เป น ไปตามเป าหมายและนํ า ขอ มูล จากการรายงานไปทํ า แผนประกอบการตัด สิ น ใจเพื่ อบริห าร
งบประมาณ
2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการฯ พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ให ขอ มูล สนั บ สนุน การประกั น คุณ ภาพทํา ให การประเมิ น คุ ณภาพของหน ว ยงาน มี
ประสิทธิภาพโดยการพัฒนาฐานขอมู ลกํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพและแผนปฏิบัติ
ราชการและตอมาหาวิทยาลัยมีนโยบายใหใชระบบประกันคุณภาพที่ศูนย พัฒนาและฝายประกัน
คุณภาพไดพัฒนาขึ้น ไดแก ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และระบบบริหารยุทธศาสตร นอกจากนี้ยังมี แนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและนําไปเผยแพรหนวยงานอื่นไดนําไปใชประโยชน นอกจากนี้ยังมี
การพิมพเว็บบอรด “ชายคาสํานัก” เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดการความรูขนาดเครือขายออนไลนที่มี
ประโยชนและมีประสิทธิภาพอยางมาก บุคลากรทุกคนตางรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู จนเกิดเปน
วัฒนธรรมองคกรที่มีการสรางชุมชนคนประกันคุณภาพ เพื่อใหความรู ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับ
ประกันคุณภาพขององคกร ของมหาวิทยาลัยผานระบบออนไลน เปนนวัตกรรมหนึ่งที่มีสวนสนับสนุน
ใหการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการขับเคลื่อนและดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
และนอกจากนี้ยังมีการจัดทํา SAR รายงานการประเมินตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เรียกวา E75

SAR ตั้งแตป 2553 จนถึงปจจุบันโดยนําเอกสารหลักฐานแปลงไฟล pdf และนําไป link แนบ
หลักฐานประกอบตามตัวบงชี้ที่ สามารถเปดอาน SAR พรอมหลักฐานประกอบไดเลย
3. ปญหา อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประกันคุณภาพภายใน การทํางาน
ประกันทุกคนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้ที่และเกณฑตาง ๆ จึงจะสงเสริมงานประกันคุณภาพ
ภายในได
3. สรุปวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศจากการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
2. กําหนดนโยบายประกันคุณภาพ
3. จัดทําแผนและคูมือประกันคุณภาพ
4. สรางความเขาใจ สรางความตระหนัก สรางสัมพันธภาพ
4.1 สรางความเขาใจในยุทธศาสตร
4.2 สรางความตระหนักเพื่อใหเขาใจและใหความสําคัญในงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมตางๆเพื่อสรางความเขาใจ และแจง
กรอบตัวบงชี้ และเกณฑตามตัวบงชี้
4.3 สรางสัมพันธภาพที่ดีในองคกร เพื่อสรางความสามัคคี รวมใจกันพัฒนางาน
ใหมปี ระสิทธิภาพ และมีศักยภาพอันสงผลใหผานเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
5. กําหนดตัวบงชี้และผูรับผิดชอบ
6. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพ รวมทั้งระบบติดตาม
ความกาวหนาแตละตัวบงชี้ติดตามและรายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน ตามตัวบงชี้ที่กําหนด
รอบ 3, 6, 9, 12 เดือน
7. มีการประชุม เพื่อกํากับติดตาม ระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการ
ความรู เพื่อแกปญหาจากการติดตามความกาวหนาตัวบงชี้ รอบ 3, 6, 9, 12 เดือน
8. สรางเครือขายความรวมมือประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
องคกร
9. จัดกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ สัมพันธกับพันธกิจ แผนยุทธศาสตร และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและประโยชนสูงสุดกับชุมชน
10. ทุกฝายงานรวมมือรับการประเมินคุณภาพการศึกษา และรับฟงขอเสนอแนะ
11. สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะแจงบุคลากรทราบ
12. นําสรุปผลการประเมิน และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินเขาที่
ประชุมเพื่อหาแนวทางการแกปญหาปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
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ตารางที่ 5.1 สรุปแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ

การสราง

การจัดทํา

การประสานงาน

การกํากับติดตาม

การสรุปผล

การปรับปรุงและพัฒนา

รายละเอียดการปฏิบัติ
- แผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
- แผนปฏิบัติงาน
- นโยบายประกันคุณภาพ
- คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
- ความตระหนักเพื่อเขาใจความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา
- ความเขาใจในยุทธศาสตร
- สัมพันธภาพที่ดีในองคกร
- เครือขายงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองคกร
- ระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดบริการตามภารกิจของหนวยงานอยางหลากหลาย ทั้งบริการพืน้ ฐานและ
บริการอื่นที่ตรงตามความตองการของผูใช
- จัดทํากระบวนการปรับปรุงและแกไขขอเสนอแนะและขอรองเรียนอยางชัดเจน
และเปนระบบ
- การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอหนวยงานพรอมนําขอสรุปมาปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพงาน
- ทุกฝายงานทั้งภายใน และภายนอกองคกรดวยอัธยาศัยที่สภุ าพเรียบรอย
- กํากับการดําเนินงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
- ติดตามความกาวหนาของแตละตัวบงชี้
- รายงานความกาวหนาการดําเนินการ
- จัดเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน
- ตรวจสอบหลักฐานกอนประเมินผล
- สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและขอเสนอแนะของกรรมการพรอมทั้ง
แจงหัวหนาฝายงานและบุคลากรใหรับทราบผล
- มีการประชุมเพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการความรู
- มีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
- มีการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ตอนที่ 3
แนวทางการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จากผลการเทียบเคียงสมรรถนะและวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทําใหไดขอมูลมาสรุปเปนแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงาน
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของ สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร โดยผู วิ จั ย นํ า เสนอ
แนวทางการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ PDCA ประกอบดวยขั้นวางแผน
และเตรียมความพรอมขั้นการดําเนินงาน ขั้นการตรวจสอบ ขั้นปรับปรุงแกไข และประเด็นอื่น ๆ ดังนี้
แผนภาพที่ 5. 1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 1. การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)
ดานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ในงานการประกันคุณภาพการศึกษา 3. แนวทางการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
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1. การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม และสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
จากผลการเทียบเคียงสมรรถนะผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช
คะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. พบวา
ตัวบงชี้ที่มีคะแนนการประเมินต่ํากวาองคกรที่เทียบเคียงรอยละ 20 คือ ตัวบงชี้ที่ 1.1
กระบวนการ พัฒนาแผน ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ตัวบงชี้ที่ 9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากการพิจารณาการเทียบเคียงขอมูล เชิง
คุณภาพแลวพบวา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการ พัฒนาแผน
เกณฑของการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปนั้น สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากรไดนําเสนอผลการดําเนินงานเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณา แตในชวงเวลาดังกลาวคณะกรรมการ
ประจําสํานักหอสมุด มีการเปลี่ยนคณะกรรมการ จึงไมสามารถดําเนินการนําไปปรับปรุงในรอบป
การศึกษา 2555 ไดทัน
ตัวบงชี้ที่ 5.1ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดพิจารณาตนเองแลวพบวาไมผานเกณฑใน
เรื่องมีการบู รณาการงานบริ การทางวิช าการแก สั งคมกับการวิจั ย เนื่องจาก สํ านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีบริการวิชาการกับชุมชนสังคม แตไมไดดําเนินการทําวิจัย จึงประเมินตนเองใน
เกณฑขอนี้ไมผาน
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รายงานการดําเนินงานในเกณฑนี้คือมีระบบ
สารสนเทศที่ใหขอมูล สนับ สนุ นการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในคือสารสนเทศทางดานงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการเผยแพรทางเว็บไซต แตยังไปไมถึงขั้นระบบสารสนเทศที่สงเสริม
กํากับ ติดตาม การดําเนิ นงานดานประกัน คุณภาพ อยางเช น หนว ยงานที่เทียบเคี ยงจะมีระบบ
ฐานขอมูลกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไมไดดําเนินการขั้นนี้ สําหรับเกณฑแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา
สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร มี ก ารจั ด ทํา คู มื อ ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เผยแพรไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อใหหนวยงานดังกลาวนําไปใชประโยชน แตเกณฑการ
ประเมินของคณะกรรมการมุงใหมีการทําวิจัยดวย ทําใหเกณฑนี้ไมผาน
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ตัวบงชี้ที่มีคะแนนการประเมินต่ํากวาองค กรที่เทียบเคียงรอยละ 40 คือ ตัวบงชี้ที่ 7.1
ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 8.1 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
จากผลการประเมิน พบวา สํ านั ก หอสมุ ดกลาง มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากรมีก ารถา ยทอด
วิสัยทัศน ทิศทางการทํางานสูบุคลากรทุกระดับที่ยังไมชัดเจน การกํากับติดตามผลการดําเนินงานยัง
ไมมีการพิจารณาเพื่อการปรับปรุงการทํางานในระหวางป
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
พบวาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีก ารติดตามรายงานผลการดําเนินงาน
แตยังไมมีการประเมินผลการดําเนินการ เนื่ องจากโครงการอยูในระหวางดําเนินการจึงเป นการ
รายงานเพื่อทราบเทานั้นยังไมเกิดการพิจารณาจึงไมมีขอเสนอแนะไปใชในการวิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
พบวาสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังคงไมมีแผนกลยุทธทางการเงินเชิง
แสวงหารายไดและการนําผลการวิเคราะหการเงินไปวางแผนตอ
2. วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ในงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม สรุปการปฏิบัติเปนเลิศ ในงานการประกันคุณภาพมีดังนี้
1) สรางความตระหนักเพื่อเขาใจความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา สราง
ความเขาใจในยุทธศาสตร สรางความสัมพันธภาพที่ดีในองคกร และสรางเครือขาย
งานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองคกร
2) จัดทํานโยบายประกันคุณภาพการศึกษา คูมือประกันคุณภาพการศึกษา แผนการ
ปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
3) ประสานงานทุ ก ฝ า ยงานทั้ ง ภายใน และภายนอกองค ก ร ด ว ยอั ธ ยาศั ย ที่ สุ ภ าพ
เรียบรอย ออนนอม
4) กํ า กั บ การดํ า เนิ น งานโดยคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ติ ด ตาม
ความกาวหนาของแตละตัวบงชี้ รายงานความกาวหนาการดําเนินการ
5) สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและขอเสนอแนะของกรรมการ พรอมทั้ง แจง
หัวหนาฝายงานและบุคลากรรับทราบผล
6) ปรับปรุงและพัฒนา มีการประชุมเพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการ
ความรู มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ-มี ก ารพั ฒ นา
บุคลากรใหมีศกั ยภาพและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในการประกันคุณภาพการศึกษาคือ หนวยงานจะตองสราง ความ
ตระหนักเพื่อเขาใจความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา สรางความเขาใจในยุทธศาสตร
สรางความสัมพันธภาพที่ดีในองคกร และสรางเครือขายงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
องคกร เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ และคณะ (2556 : 167) วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษานั้นประกอบไปดวยกระบวนการมีสวนรวม การเตรียมความพรอมและสรางความ
ตระหนักของบุคลากร การจัดการความรู ภาวะผูนําเขมแข็ง และการเขาสูความเปนสากล ประกอบ
เขากับการวางแผนที่ดี กําหนดความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงาน และระยะเวลาที่ชัดเจน แลว
ร ว มกันดํ าเนินการตามแผนอย างรั ดกุ มเป น ระบบ มีก ารตรวจสอบที่ นาเชื่อ ถือและปรับ ปรุ ง การ
ปฏิบั ติงาน ตลอดจนมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ อีกทั้งยังสอดคลองกับ งานวิจัยของ ทิพยสุดา
ศิลปะ (2551 : 102) ปญหาและอุปสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการแกไข
ปญหาและอุปสรรค พบวา ปญหาดานความรูความเขาใจของบุคลากร ควรมีการสรางความรูความ
เขาใจแกบุ คลากร โดยการประชุมอบรมและการจั ดสั มมนาใหความรูและสร างความตระหนักถึง
ความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหบุคลากรมีทัศนคติใหมวา การประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนหนึ่งเดียวกับการทํางานปกติ
การปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ อั น ก อ ให เ กิ ด สั ม พั น ธภาพที่ ดี ใ นหน ว ยงานอี ก ประการคื อ การ
ประสานงานทุกฝายงานทั้งภายใน และภายนอกองคกร ดวยอัธยาศัยที่สุภาพเรียบรอย ออนนอม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เอกธิป สุขวารี (2553 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาพบวาปจจัยหนึ่งที่เกื้อหนุน
สง เสริมให สถาบันอุดมศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาดีเลิ ศ ไดแก มีการสื่อสารกันภายใน
สถาบันและมีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ระดับคณะ
วิชาถึงระดับสถาบัน
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศที่ตองมี คือ หนวยงานจะตองจัดทํานโยบาย คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา แผนการปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา อันส ง ผลให การดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับ จิตติมา ทองเล็ก (2553 : บทคัดยอ) พบวาแนวทาง
สํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารและผู ป ฏิ บั ติ ง านในการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คือ ผูบริหารควรตระหนักถึงความสําคัญมีความเขาใจใน
หลักการและมีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน เปนแบบอยางที่ดีของการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สวนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับ
ผูปฏิบัติการคือ ความเขาใจโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ อยางชัดเจน การเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะวิธีการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง การจัดระบบเอกสารและการมีฐานขอมูล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยัง
สอดคลองกับ ทิพยสุดา ศิลปะ (2551 : 102) พบวาปจจัยที่จะสนับสนุนใหการดําเนินการประกัน
81

คุณภาพขององคกรใหเปนไปโดยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาฐานขอมูล การ
พัฒ นาระบบงานควบคู ไ ปกั บ การดํ า เนิ น การประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา และการกํา หนดทิ ศทาง
นโยบายการประกัน คุณ ภาพ กํ าหนดตั ว ชี้ วัด ปจ จั ย ให ค รบถว น เชน เดีย วกั บ กานต คงบรรทั ด
(2549 : บทคัดยอ) พบวา ระบบสารสนเทศจะเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษามาก
ยิ่งขึ้นผูใชสามารถบันทึกขอมูล ณ สถานที่และเวลาใดก็ตาม โดยผานระบบเครือขาย คอมพิวเตอรอัน
เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูในองคกรใหเกิดประโยชนตอการนําเสนอสารสนเทศสําหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาขององคกรไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ก ารกํ า กับ ติ ด ตาม ดํ า เนิ น งานโดยคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพติด ตาม
ความกาวหนาของทุกตัวบงชี้ และรายงานความกาวหนา การสรุปผลการประเมินคุณภาพ โดยแจงให
บุ ค ลากรทราบผลการประเมิ น ด ว ย การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาอั น เกิ ด จากการระดมสมอง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการความรู พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ก็ถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ทํางานประกันคุณภาพการศึกษาดวย
3. แนวทางการพัฒนาระบบงานการประกั น คุณภาพการศึกษา สํ านักหอสมุด กลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยยึดแนวทางการพัฒนาตามหลัก PDCA ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ
การวางแผน (Plan) คือ มีการสรางแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สรางแผนปฏิบัติงาน สรางนโยบายประกันคุณภาพ สรางคูมือประกันคุณภาพการศึกษา สรางความ
ตระหนักเพื่อเขาใจความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา สรางความเขาใจในยุทธศาสตร
สรางสัมพันธภาพที่ดีในองคกร สรางเครือขายงานประกัน คุณภาพทั้งภายในและภายนอกองคกร
(Do) ปฏิบัติตามแผน ประกอบดวยการจัดทํา ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดบริการตามภารกิจของหนวยงานอยางหลากหลาย ทั้งบริการพื้นฐาน และบริการอื่นที่
ตรงตามความตองการของผูใช จัดทํากระบวนการปรับปรุงและแกไขขอเสนอแนะและขอรองเรียน
อยางชัดเจนและเปนระบบ การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอหนวยงานพรอมนําขอสรุปมา
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงาน การประสานงาน ทุกฝายงานทั้งภายใน และภายนอกองคกร ดวย
อัธยาศัยที่สุภาพเรียบรอย การกํากับติดตาม กํากับการดําเนินงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ติดตามความกาวหนาของแตละตัวบงชี้ รายงานความกาวหนาการดําเนิ นการ จัดเก็บ
รวบรวมขอมูลหลักฐาน ตรวจสอบหลักฐานกอนประเมินผล (Check) ขั้นตอนการตรวจสอบ สรุปผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาและขอเสนอแนะของกรรมการ พรอมทั้งแจงหัวหนาฝ ายงานและ
บุคลากรใหรับทราบผล (Act) ขั้นตอนการปรับปรุงแกไข มีการปรับปรุงและพัฒนางาน โดยมีการ
ประชุมเพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการความรู มีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
เพื่อใหมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและการปฏิบัติงานใหมีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยสรางจุดแข็ง แกไขจุดออนซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551) ได
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กลาวถึงความสําคัญของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีสวนสําคัญที่สงผลใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จ และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการนโยบาย และผูบริหาร
สูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญ และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ชัดเจน และเขาใจรวมกันทุกระดับโดยมอบหมายใหหนวยงาน หรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน ให เกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งหนาที่ สํ าคัญ
ประการหนึ่งของหนวยงานนี้คือ การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาพรอมทั้ง ตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1. แมจะพบวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศแลว (Best Practice) แตหากองคกรขาดความ
รวมมือก็ยากที่จะเกิดวิธีการปฏิบัติที่ดีได คงตองอาศัยนโยบายโดยผูบริหารเปนผูขับเคลื่อนอยางคอย
เปน คอยไปดว ยความสั มพันธแบบถอยทีถอยอาศัยจนเกิดเปน วัฒนธรรมองคกรของหนวยงานที่
เข ม แข็ ง และยั่ ง ยื น อั น ส ง ผลให ง านประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย และมี
ประสิทธิภาพ
2. ภายหลังจากการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาแลวพบวามีหลายเกณฑที่แมผลการปฏิบัติงานจะคลายกัน แตการลงลึกในรายละเอียด
ตางกันดังนั้นเราจึงควรปรับปรุงการดําเนินงานในเกณฑตางๆ ใหชัดเจนเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาของหนวยงานสนับสนุนที่มีภารกิจเชนเดียวกับสํานักหอสมุดกลาง ทั้งในดาน ฐานขอมูล เพื่ อ
การกํากับติดตามงานประกันคุณภาพ และการนําเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผูบรรยายและใหการสัมภาษณ

ภาคผนวก ข
ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน

ภาคผนวก ค
การเทียบเคียงดานปจจัยนําเขา และกระบวนการ
และแนวทางการสัมภาษณ

รายชื่อผูร วมบรรยายและใหการสัมภาษณ
จากการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. อาจารย ดร.ณัฏฐญา เผือกผอง
ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
2. สุภารักษ เมินกระโทก
บรรณารักษ หัวหนาฝายสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศ
3. จันทรเพ็ญ จุยจงรักษ
บรรณารักษ ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. นางพรพิมล มโนชัย
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
2. นางศุภลักษณ นิลทะราช
หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักฯ
3. นายสมพงษ เจริญศิริ
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฝายอํานวยการ
4. นางสาวชลทิชา นารอง
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฝายสารสนเทศเขตพื้นที่ในเมือง
5. นางจีรกาญจน เต็มพรสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ผูชวยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.
7.
8.
9.

นายนิเวส ศรีธัญรัตน
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฝายพัฒนาระบบกายภาพและกิจการพิเศษ
นางรุงเรือง สิทธิจันทร
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฝายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ
ดร.มะลิวัลย นอยบัวทิพย
หัวหนาหอสมุด
นางณัฐพร เดชชัย
บรรณารักษชํานาญการ หัวหนาศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร
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10.

นางสาวรุงฤดี ภูชมศรี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานบริการชุมชนและสงเสริมการใชบริการ

11.

นางกาญจนา นอยฤทธิ์
บรรณารักษชํานาญการ หัวหนางานวารสารและหนังสือพิมพ

12.

นางสาวน้ําลิน เทียมแกว
บรรณารักษ
หัวหนางานบริการสารสนเทศเขตพื้นที่ในเมืองและงานวิจัยสถาบันกลุมงานบริการ

13.

นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล
บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานบริการสารสนเทศ กลุมงานบริการ

14. นางสกุลไทย ปอมมะรัง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานการเงินและบัญชีกลุมงานคลังและพัสดุ
15.

นายรณชัย เหลาโพธิ์
นักวิชาการศึกษา สวนจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย

16. นางเอื้ออารีย ปานพิมพใหญ
บรรณารักษชํานาญการพิเศษ สวนจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย
17. นางสาวกวนลักษณ สุนทะโรจน
บรรณารักษ กลุมงานบริการชุมชนและสงเสริมการใชบริการ
18. นางสาวกวนลักษณ สุนทะโรจน
บรรณารักษ กลุมงานบริการชุมชนและสงเสริมการใชบริการ
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รายชื่อผูเขารวมศึกษาดูงาน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อาจารย ดร. สายสุดา เตียเจริญ
รองผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ
นางจันทรฉาย แสงทองศรี
บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
นางสาวสุภมาศ ศรีโนนมวง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
นางพัชรี เวชการ
บรรณารักษชํานาญการ
นางเอกอนงค ดวงจักร
บรรณารักษชํานาญการ
นางภาษิณี ปานนอย
บรรณารักษปฏิบัติการ
นางสาวอินทรา อินทรตามา
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางวิไลรักษ แกววิไล
บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
นางณัชชา มณีวงศ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
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ศึกษาดูงาน
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

สนทนาและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

สนทนาและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
พรอมทั้งสัมภาษณ

สนทนาและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
พรอมทั้งสัมภาษณ

94

จุดยืมหนังสือดวยตนเอง

จุดคืนหนังสือดวยตนเอง

บริการหองคนควาเดี่ยว

95

สนทนากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
สัมภาษณ

บริการตอบคําถาม กรณีมีปญหาแต
บรรณารักษไมไดนั่งประจํา ณ ตรงนี้
สามารถโทรสอบถามไดตลอด เห็น
หนาคุยกันได เพียงแต จอภาพเปน
สีขาวดํา

สอบถามกันไดแมอยูคนละจุด
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สัมภาษณ และฟงการบรรยาย

ห อ งบริ ก ารคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การ
คนควาผานระบบเครือขาย Internet

ทุกจุดบริการ มีการประเมินการ
ใหบริการของทุกฝาย เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงฝายงานตนเอง สงผลใหเกิด
การพัฒนาประสิทธิภาพของงานใน
ภาพรวมที่ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมาย
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สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีใหบริการ
เชน
- ปลั๊กไฟ
-Bulky dictionary
-Cyber dictionary
-Ipod
-eBook Reader
-iPad2

ชั้นเก็บหนังสือ

98

บริการฟงเพลง

หองความรูดานอาเซียน

บริการ print งาน
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หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

หองจัดทําเอกสารที่สิ้นกระแส
การใชงาน

สวนกิตติภูมิ แสดงประวัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หอประวัติ แสดงประวัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

สัญลักษณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คําบรรยายแสดงตราประจํา
มหาวิทยาลัย

101

สวนจดหมายเหตุ จัดแสดงเรื่องราว
สําคัญในอดีตที่นาภาคภูมิใจ

ป

แสดงรางวัล นวัตกรรม ตลอดจน
สิ่งของที่ไดรับอันเปนประวัติที่นา
ภาคภูมิใจ

ทางเดินที่แสดงพัฒนาการ
กอตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

102

มุมแสดงประวัติ ความภาคภูมิใจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สํานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
มอบของที่ระลึก

103

ศึกษาดูงาน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู

บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู

บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู
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บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู

บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู

บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู
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บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู

สนทนา สัมภาษณ และศึกษาดูงาน
ฝายตาง ๆ

สนทนา สัมภาษณ และศึกษาดูงาน
ฝายตาง ๆ
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บริการยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง

บริการสืบคนขอมูล E-book

บริการสืบคนสารสนเทศ OPAC
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มุมความรูอาเซียน

มุมความรูอาเซียน

ศูนยสารสนเทศอีสานสิรินธร
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ศูนยสารสนเทศอีสานสิรินธร

ศูนยสารสนเทศอีสานสิรินธร
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การเทียบเคียงดานปจจัยนําเขา และกระบวนการ
ระหวาง สํานักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเหมือน
1.1 กระบวนพัฒนาแผน
ความสอดคลองในการดําเนินงานของเกณฑ 1-7 คือมีการจัดทําแผนกลยุทธ
โดยการมีสวนรวมของบุคลากร มีการถายทอดแผนกลยุทธ มีกระบวนการแปลงแผน มีตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ การประจํ าป และคาเป าหมายของแตล ะตัว บงชี้ มีการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

ความตาง
ความแตกตางของการดําเนินงานในเกณฑที่ 8 การนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป แตเนื่องจากสํานักหอสมุดกลางจะนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
สํานักไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบั ติการในปตอไป จึงยังไมเกิดการปรับปรุง สวน
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการดําเนินงานคือจะมีสภามหาวิทยาลัยมีมติ
แจ ง ใหป รับ ปรุง การดํ า เนิ น งานตามขอสั ง เกตและขอเสนอแนะ เช น ประเด็ น แรกการ
พัฒนาการบริการใหมีหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมผูใชบริการทุกกลุม และทุกพื้นที่ มี
การขยายพื้นที่แหลงเรียนรูเพิ่มมากขึ้น มีการจัดกิจกรรม/โครงการเชิงรุกไปยังกลุมผูใชทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัย และพื้นที่นอกที่ตั้งในตางจังหวัด การจัดอบรมใหความรูแกชุมชนทั้ง
ภายใน รวมทั้งชุมชนภายนอกที่เกี่ยวของดานหองสมุด มีการจัดหองละหมาด และประเด็น
ที่สอง ดําเนินการตามโครงการ Digital Learning Park เพื่อขยายพื้นที่ใหบริการไปยัง
อาคารวิทยบริการ B ทั้งนี้สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดดําเนินการนําผล
การพิจารณา ขอคิดเห็น ตามขอเสนอแนะ ไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมตาง มีการนําเขา
บรรจุไวในแผนกลยุทธสํานักวิทยบริการ พ.ศ.2556-2559 และแผนปฏิบัติงานประจําป
2556 รวมทั้งมีการนําผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ไปรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับ
การประเมินผูบริหาร

112

ความเหมือน
ความตาง
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ของตัวบงชี้ ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณ
ความแตกตางของการดําเนินงาน เกณฑขอ 1 ตางกันตรงที่ สํานักวิทยบริการ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู คือ เกณฑขอ 2 มีการบริการและแหลงเรียนรูอื่น ๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบริการใหคําปรึกษา และแกไขปญหาการใชงานคอมพิวเตอร
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาเหมือนกันทั้งสอง แบบพกพาแกผูใชบริการ ในขณะที่ของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมมี
เกณฑ 3 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบริการกายภาพพืน้ ฐาน
เกณฑ 6 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการศึกษาวิจัยความ
คือมีเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบริการอินเตอรเน็ต สามารถสืบคนและพิมพผลขอมูล ผาน
พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ สรุปผลความพึงพอใจ 5 ดานซึง่ เหมือนกับ สํานัก
บริการเครื่องพิมพผล มีจุดเชื่อมตอ Wireless มีที่นั่งอานแบบกลุม เดี่ยว แต สํานักวิทย
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบริการที่มีความหลากหลายและนาสนใจเพิ่มจาก
บริการพื้นฐานที่ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคือมีที่นั่งอานแบบกลุม แบบ
เดี่ยว มีบริการหองละหมาด หองอานหนังสือนานาชาติ พืน้ ที่เรียนรูสรางสรรคบา นสีเขียว
ศูนยสุนทรียภาพ และพื้นที่เรียนรูสรางสรรค
เกณฑ 4 ต างกันตรงที่ สํา นักวิทยบริการ มหาวิท ยาลั ยมหาสารคาม มีสิ่ ง
อํานวยความสะดวกที่นอกเหนือจาก สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศิลปากร มี เชน
ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ไดแก สืบคนฐานขอมูลออนไลน
แนะนําการเขียนบรรณานุกรมและอางอิง บริการยืมระหวางหองสมุด บริการหนังสือไมพบ
บนชั้น บริการปลดหนี้ บริการสมัครสมาชิก บริการสําเนาวิทยานิพนธและงานวิจัยฉบับเต็ม
ฯลฯ และอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง มีมุม รักษสุขภาพ เปน มุมสํ าหรับออกกําลั งกาย และยัง มี
หองน้ําสะอาดบรรยากาศสปา เปนหองน้ําที่สะอาด ตกแตงสวยงาม มีกลิ่นหอมนาใช
เกณฑ 5 ตางกันตรงที่ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีการ
กําจัดขยะแบบแยกถังดวย
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ความตาง
เกณฑ 7 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการรับขอเสนอแนะ
ของผูใชบริการ ทุกชองทาง มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ เชน กลอง
รับฟงขอเสนอแนะ เว็บบอรด ขอรองเรียนสายตรง โทรศัพท ทีค่ ลายกัน จะตางจาก สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ตรงที่ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
แนวปฏิบัติในการดําเนินการปรับปรุงแกไขประเภทขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนอยาง
ชัดเจนคือ
1. ดานปฏิบัติงานที่ไมกระทบกับแนวปฏิบตั ิ ใหดําเนินการไดทนั ที
2. ดานนโยบาย หรือแนวปฏิบัติทดี่ ี ตองทําความเขาใจรวมกัน และ
นําเขาพิจารณาในทีป่ ระชุม
3. ดานกายภาพ และภูมิทัศนที่ดาํ เนินการไมได ใหทําการหารือและ
ประสานงานกับทาง มหาวิทยาลัยเพื่อหาทางแกไขตอไป
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ของตัวบงชี้ ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสั งคม คือ เกณฑ 1 มี ระบบและกลไกการดําเนิ นการสอดคล องกับ พันธกิจ
มหาวิท ยาลัย เกณฑ 4 มี การประเมิ นผลความสํ าเร็จ ของการบู รณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย และเกณฑ 5 คือมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง ทั้ง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีเกณฑดังกลาวคลายคลึงกัน

ความตาง
ความแตกตางของการดําเนินงาน ของเกณฑ ขอ 2 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีการแตงตั้งคณะทํางานของแตละโครงการ แตของ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีการสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถตาง ๆ มีสวนรวมในการดําเนินงานการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม แลวจึงแตงตั้งเปนกรรมการดําเนินงานโครงการบริการชุมชน
เกณฑ ขอ 3 สํานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการบูรณางาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย โดยสํานักวิทยบริการ มีการบูรณาการงานบริการ
วิ ช าการแกสั ง คม เข า กั บ ภารกิ จของหน ว ยงานโดยนํ า เทคโนโลยี ด า นสารสนเทศด า น
หอ งสมุ ด เข า มาพั ฒ นางานด า นการบริก ารวิ ช าการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ การจั ด กิ จ กรรมของ
โครงการใหประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้นคือ 1. มีการเผยแพรและถายทอดความรูในดานการ
ดําเนินงานหองสมุด เชน บุคลากรจากงานตางๆ ไดรวมกันจัดกิจกรรมของโครงการไป
ถายทอดความรูเรื่องการดําเนินงานหองสมุดใหกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมีการ
อบรมหลั ก สู ต รผู ช ว ยบรรณารั ก ษ แ ละการซ อมหนั ง สื อ ใหกั บ ผู ต องขั ง รวมทั้ ง จั ด ระบบ
หองสมุดในเรือนจําจังหวัดมหาสารคามเพื่อใหผูตองขังและเจาหนาที่เรือนจําสามารถสืบคน
และใชบริการหองสมุดไดตามมาตรฐานหองสมุดเรือนจําได 2. พัฒนาโปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ UlibM ขึ้นและไดนําโปรแกรมหองสมุดอัต โนมัตินี้ไปใชในการดําเนินงานระบบ
หองสมุดใหกับโครงการการจัดระบบหองสมุดและหนวยงานตางๆที่รองขอมา โดยไมคิด
คาใชจาย
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ตัวบงชี้ ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ของตัวบงชี้ ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคมทั้งของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความสอดคลองและคลายคลึงกัน ในทุกเกณฑ

ความตาง
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ตัวบงชี้ ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ของทั้งสองแหงในตัวบงชี้ ที่ 7.1 ภาวะผูนําของ
สภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน คือ เกณฑ 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนด
ลวงหนา มีลั กษณะดําเนินการคลา ยกัน และ เกณฑ 5 ทั้ งสองแหง ผูบ ริหารจะให
ความสํ า คั ญ กั บ บุ ค ลากรที่ ค ล า ยคลึ ง กั น คือ ถา ยทอดความรู แ ละส ง เสริม พั ฒ นาเพื่ อให
สามารถทํางานบรรลุ และยังใหบุคคลากร เขารวมการประชุม ฝกอบรม สัมมนา รับฟงการ
บรรยายทางวิ ช าการ และยั ง เป ด โอกาสให บุ ค ลากรเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านห อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศ เกณฑขอที่ 6 มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
และเกณฑขอที่ 7 มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน
ตนเอง และของผูบริหารเพื่อนําผลไปปรับปรุงงาน

ความตาง
ความแตกตางของการดําเนินงาน คือ เกณฑ 2 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จะมีความตางจาก สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ตรงที่ มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปกับอธิการบดีและผูบริห ารไดดําเนินการ
ถายทอดนโยบายและถายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปและถายทอดตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาไปยังบุคลากรทุกระดับของสํานักวิทยาบริการ ฯ เพื่อรวมกั น
พัฒนาองคกร
เกณฑ 3 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีความตางตรงที่
เมื่ อมี ก ารรายงานผลการปฏิบั ติ ง านและแผนปฏิบั ติ ร าชการที่ ป ระชุ ม กับ ผู บ ริห ารแล ว
ผูบริหารจะใหขอเสนอแนะกลับไป และสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไป
ยังบุคลากรในหนวยงานไดเปนอยางดี โดยแจงผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป และผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาตอที่ประชุม
คณะกรรมการประสานงานสํานักวิทยบริการพรอมทั้งแจงเวียนบุคลากรในหนวยงานได
ทราบผลเพื่ อ นํ า ไปเป น ขอ มู ล พื้ น ฐาน ในการปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานให บ รรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงค
เกณฑ 4 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเว็บไซตของหนวยงาน
โดยเปดชองทางสายตรงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการเพื่อรับฟงขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะจากบุคลากร คณาจารย นิสิต นักเรียนและผูใชบริการทุกระดับนํามาปรับปรุง
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
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ความแตกตางของการดําเนินงาน เกณฑขอ 5 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.4 ระบบบริหารความเสี ยง
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ของทั้งสองแหง คือในตัวบงชี้ ที่ 7.4 ระบบบริหารความ รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอที่ประชุมประจําเดือนและ
เสี่ยงในเกณฑ ที่ 1 2 3 และ 4 จะมีความคลายคลึงกัน คือมีการแตงตั้งคณะกรรมการ มีการ รายงานตอคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด เพื่อพิจารณาปละ 1 ครั้งแตของ สํานักวิทย
วิเคราะหระดับความเสี่ยง ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน และมีการประเมิน บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการรายงานตอคณะกรรมการประสานงานสํานัก
โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยงสูง โดย ทั้งสองแหงดําเนินการทั้ง 4 เกณฑ เปนไปใน วิทยบริการไดรับทราบและมอบหมายแตละกลุมงานไดวิเคราะหและปรับปรุงแกไขกอน
แลวคอยจัดสงไปมหาวิทยาลัย
ทิศทางเดียวกัน
เกณฑ 6 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังไมมีการประเมินผล แต
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการสอบทานในรอบป 2554 (ยอนหลัง 1 ป)
มาปรับปรุงการวิเคราะหความเสี่ยง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ปปจจุบัน) ตามแบบ
ติดตามการจัดการความเสี่ยงมีการจัดทํารายงานผลการประเมินการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินองคประกอบการ
ควบคุมภายใน ประจําป 2555 และรายงานไปยังมหาวิทยาลัยคือมีการพัฒนาปรับปรุง
แกไขจากความเสี่ยงปกอนมาเปนปปจจุบัน และดูจากความเสี่ยงปปจจุบัน ที่มีแนวโนมใน
ปตอไป พรอมทั้งรายงานความกาวหนาความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยดวย
ความเหมือน
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8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ของทั้งสองแหง คือในตัวบงชี้ ที่ 8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ ส วนใหญจะคลายกัน คือ มีแผนกลยุทธ ทางการเงินสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของสถาบัน มีแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงิน มีการวางแผนการใชเงิ นที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการใน
แตละพันธกิจ มีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนระบบ มีการรายงานตอสภาสถาบันอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง มีการนําขอมูลไปวิเคราะหคาใชจาย ผูบริหารสามารถติดตามผลการใชเงิน
และวางแผนการตัดสินใจได

ความตาง
ความแตกตางของการดําเนินงาน จะมีความตางกันแค จุดเดียวคือ เกณฑ ขอ 5 การนํา
ขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําขอมูลทางการเงินและงบประมาณมาใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย โดยวิเคราะหตนทุนตอหัวนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาและวิเคราะหตนทุนตอ
หัวผูใชบริการ นอกนั้นแนวปฏิบัติจะคลายกัน
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. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ของทั้งสองแหง คือตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑขอที่ 1 มีความคลายคลึงกันคือมีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน มีการจัดทําคูมือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปการศึกษา เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงาน
เกณฑ ขอ 2 มี การกํา หนดนโยบายและใหค วามสํา คัญเรื่องประกัน คุ ณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทั้งสองมหาวิ ทยาลัยดําเนินการอยาง
ชัดเจน
เกณฑ ข อ 4 ทั้ ง สองมหาวิ ท ยาลั ย มี แ นวทางการดํ า เนิ น การที่ ส อดคล อ ง
คลายคลึงกัน คือ มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และรับการประเมิน มีการจัดสง ขอมูลนําเสนอ CHE QA Online มี
การนําผลการประเมินวงรอบไปจัดทําแผนพัฒนา เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงในการดําเนินงาน

ความตาง
ความแตกต า งของการดํ า เนิ น งาน ในเกณฑ ข อ 3 คื อ มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ PULINET
เหมือนกัน จะตางกันตรงที่ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กําหนดตัวบงชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณของหนวยงานตามเกณฑคุณภาพใหสอดคลองกับองคประกอบของ
มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีตัวบงชี้คุณภาพหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยส วนภูมิภาค (PULINET) มากถึง 17 ตัว
บงชี้ ของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีแค 4 ตัวบงชี้ นอกจากนี้ สํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังนําตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและ
สภาพแวดลอมการเรียนรู ที่มหาวิทยาลัยรับการประเมินในสถาบัน นํามาปรับเกณฑให
สอดคลองกับภารกิจงานหองสมุดเพื่อรับการประเมินในระดับหนวยงาน
เกณฑขอที่ 5 ทั้ง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตางก็นําผลการประเมินจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามคําแนะนําคณะกรรมการประเมิน แตจะตางกันตรงที่ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําผลการประเมินมาจัดกิจกรรม/โครงการในแผนกลยุทธของ
สํานักวิทยบริการ พ.ศ. 2556-2559
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ความตาง
เกณฑ ข อ ที่ 6 สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มี ก ารจั ด ทํ า ระบบ
สารสนเทศที่ใชขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดทําเว็บไซตที่มี
ขอมูล และรายงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ แต สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม มีการพั ฒนาฐานขอมูลกํากับติด ตามการดํา เนิน งานประกัน
คุณ ภาพและแผนปฏิ บั ติ ราชการ และต อมามหาวิ ท ยาลั ย มีน โยบายใหใช ร ะบบ ที่ ศู น ย
พัฒนาขึ้น ไดแก ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งตางกับ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากของสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมมีระบบฐานขอมูล กํากับติดตามการดําเนินงาน
ประกัน มีแตสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจะใหกรอกขอมูล เพื่อ
รายงานความกาวหนา รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน
เกณฑขอที่ 7 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการดําเนินงานคลายกัน คือ มีผลการประเมินความพึงพอใจ 5
ดา นจากกลุม ผูใชที่ มี สว นไดส วนเสีย ทั้ ง นิสิ ต อาจารย ผู ใชบ ริการ และยั งนํ า ผลมาใช
ประกอบในเกณฑขอที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ใน
สวนที่ตางกันคือ ของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสํารวจความตองการ
ใชฐานขอมูลในระบบสากลเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบ ริการไดตรงเปาหมาย
รวมทั้งไดพัฒนางานบริการของสํานักหอสมุด
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ความตาง
เกณฑขอที่ 9 จะมีความแตกตาง และโดดเดนอยางชัดเจน ซึ่ง สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทําคูมือดานประกันคุณภาพและเผยแพรไปยังหอสมุด
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตางกับ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่มีแนวปฏิบัติดานเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบัน หลายอยาง คือ มีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีดานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหหนวยงานอื่นนําไปใช มีการพัฒนาเว็บบอรด “ชายคาสํานัก” เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการจัดการความรูบนเครือขายออนไลน จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดีสราง
ชุมชนงานประกันคุณภาพที่ดี มีการสรางชุมชนคนประกันคุณภาพ เพื่อใหความรู ขาวความ
เคลื่อนไหว เกี่ยวกับการประกันคุณภาพขององคกร และของมหาวิทยาลัยผานระบบ
ออนไลน ถือเปนนวัตกรรมหนึ่งที่มีสวนสนับสนุนใหการดําเนินงานประกันคุณภาพของ
สํานักวิทยบริการสามารถขับเคลื่อนและดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้
สํานักวิทยบริการยังไดพัฒนาการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส เรียกวา E-SAR มีการดําเนินการมาตั้งแต ปการศึกษา 2553 จนถึงปจจุบนั
โดยนําเอกสารหลักฐานแปลงเปนไฟล pdf และนําไป link แนบหลักฐานประกอบตามตัว
บงชี้ สามารถเปดอาน SAR พรอมหลักฐานประกอบไดอยางงาย สะดวก และรวดเร็ว ลด
การใชกระดาษ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแฟมหลักฐาน ชวยลดภาระตางๆ ลงอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนเปนหนวยงานตนแบบที่มีแนวปฏิบตั ิที่ดีเปนแบบอยางทําให
มหาวิทยาลัยโดยศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพไดนําผูเขารวมสัมมนาประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย ขอมาศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพรวมทั้งหนวยงานตางๆ ติดตอ
ขอศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
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การเทียบเคียงสมรรถนะดานปจจัยนําเขา และกระบวนการ
ระหวาง ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเหมือน
1.1 กระบวนพัฒนาแผน
ความสอดคลองในการดําเนินงานของเกณฑ 1-7 คือมีการจัดทําแผนกลยุทธ
โดยการมีสวนรวมของบุคลากร มีการถายทอดแผนกลยุทธ มีกระบวนการแปลงแผน มีตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ มีการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

ความตาง
ความแตกต างของการดําเนิ นงานในเกณฑที่ 8 การนํ าผลการพิจารณา
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป แตเนื่องจากสํานักหอสมุดกลางจะนําขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําสํานักไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการในปตอไป จึง
ยังไมเกิดการปรับปรุง สวน ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําศูนยบรรณสารฯและมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําป และการดําเนินงานของศูนยบรรณสารฯใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ของตัวบงชี้ ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู คือ เกณฑขอ 6 มีผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการ ผานเกณฑ 3.51 เหมือนกับ สํานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
เกณฑขอที่ 7 ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติคลายกันคือ นําผลการประเมิน
มาพัฒนาปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ

ความตาง
ความแตกตางของการดําเนินงาน เกณฑขอ 1 ตางกันตรงที่ ศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบริการเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพ เปดใหบริการ ณ หองบริการสืบคนสารสนเทศฯ ตั้งแตเวลา 8.30-24.00
น. ทุกวัน แตสําหรับ สํานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร เปดใหบริการเฉพาะเวลาทําการ
เทานั้น
เกณฑขอที่ 2 มีการบริการและแหลงเรียนรูอื่น ๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิ ว เตอร และมีการฝ กอบรมการใช งานแกนั กศึ กษาเหมือนกั น ทั้ งสองแหง จะ
ตางกันตรงที่ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี
บริการที่หลากหลายมากกวา คือ
- บริการ Video On Demand ใหบริการรับชมภาพยนตรสารคดีและ
เทปบันทึกการเรียนการสอนโดยผูใชบริการสามารถสืบคนและรับชมผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต สําหรับภาพยนตรสารคดีสามารถรับชมไดเฉพาะที่ศูนยบรรณสารฯผาน
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการอินเทอรเน็ต กรณีเทปบันทึกการเรียนการสอนสามารถ
รับชมไดภายในมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการ Music on Demand รวบรวมเพลงที่ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาจัด ซื้อมาอยู ในรูปแบบฐานขอมูลสามารถรับ ฟงไดเฉพาะภายในศูน ย
บรรณสารและสื่อการศึกษา
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ความตาง
- คลังปญญา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี (SUTIR) ใหบริการฐานขอมูลฉบับเต็มของผลงานคณาจารย นักศึกษา และ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารีป ระกอบ ด ว ยตํ า รา งานวิ จั ย บทความ
วิ ท ยานิ พ นธ เอกสารประกอบการสอนคู มื อ รายงานการประชุ ม /สั ม มนาฯลฯ
ผูใชบริการสามารถสืบคนผานเครือขายอินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัยไดตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการขอมูลเฉพาะดานพรอมคอมพิวเตอรเพื่อศึกษาคนควาดังนี้
* บริการมุม SET Corner ใหขอมูลดานเศรษฐศาสตรการลงทุน
* บริการมุม STI Corner ใหขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- หองคนควาเดี่ยวจํานวน 32 หอง หองคนควากลุมจํานวน 12 หองหอง
Silent Zone จํานวน 2 หองเปดบริการตามวันเวลาทําการและหอง Silent Zone
จํานวน 1 หอง หอง Information Commons 24 hrs. จํานวน 1 หองเปดบริการ
24 ชั่วโมง
- หอง Bookstore สําหรับบริการจําหนายเอกสารประกอบการเรียน
การสอน
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เกณฑ 4 ตางกันตรงที่ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่นอกเหนือจาก สํานักหอสมุดกลาง ม.
ศิลปากร มี คือ มีบริการอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ เชน มีเครื่อง Quicktionary /
CyberDict / iPod / eBook reader / Mini Projecter / โคมไฟตั้งโตะ / ปลั๊กไฟ /
กระเปาสําหรับใสหนังสือ / จุดบริการ Term paper resources corner ใหบริการ
อุปกรณเพื่อชวยสําหรับให นักศึกษาทํารายงาน / เครื่องพิมพผลสี / บริการเครื่อง
สแกนเอกสาร และบริการ Ask a Librarian โดยใช IP video phone เพื่อให
ผูใชบริการสามารถโทรแจง ปญหาหรือขอเสนอแนะในการใหบริการ บริการมุมคุย
โทรศัพท บริการชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลลางมือและหนากาก
อนามัย และรานจําหนายกาแฟ อาหารวาง
เกณฑ 5 ทั้งสองแหงมีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารและโดยรอบ เหมื อนกั น ต า งกั น ตรงที่ ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการจัดอบรมปฏิบัติการดานการปองกันอัคคีภัยใหแก
บุคลากรดวย
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ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคมของเกณฑขอที่ 4 มีความคลายกัน คือมีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
และนําเสนอผูบริหารตอไป
เกณฑขอที่ 5 ทั้งสองแหง มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ความตาง
ความแตกตางของการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม ของเกณฑขอที่ 1 สํานักหอสมุ ดกลาง ม.ศิลปากร มีการแตงตั้ง
คณะทํางานของแตละโครงการดําเนินการบริการทางวิชาการแกสังคม แต ศูนยบรรณ
สารและสื่ อการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี ดํ า เนิ น การบริก ารทาง
วิชาการแกสังคม จัดกิจกรรม SUT Book Fair จะมอบหมายใหฝายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศรับผิดชอบ
เกณฑขอที่ 2 ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีแนวทางการดําเนินงานที่คลายกัน มี
การจัดกิจกรรม Book fair มีการประชาสัมพันธและเชิญชวน ใหผูใชบริการเขา
รวมงานตลอดจน ประชาสัมพันธแจง นักศึกษา คณะวิชาใหคัดซื้อหนังสือเขาหอสมุด
แต สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง ม.ศิ ล ปากร มี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมอี ก หนึ่ ง
โครงการ คื อ โครงการจั ด นิ ท รรศการ “งานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เพื่อเผยแพรขอมูลสูสาธารณะชน
เกณฑขอที่ 3 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีมีการบูรณางานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย คือมี กิจกรรม SUT
Book Fair 2013 เพื่อเปดโอกาสและสงเสริมให คณาจารยนักวิจัยบุคลากรและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคัดเลือกและเสนอหนังสือ ตําราวิชาการเขาหองสมุดและ
เลือกซื้อหนังสือเพื่อใชประกอบการวิจัย ถาจะเทียบกับลักษณะกิจกรรม ของ สํานัก
หอสมุ ด กลาง ม.ศิ ล ปากร แล ว ทาง สํ า นั กหอสมุ ด กลาง ม.ศิล ปากร เองก็มี การ
ดําเนินงานคลายกัน เพียงแต ไมไดจับมาลงในเกณฑนี้ จึงไมมีการระบุการดําเนินการ
ในเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2555
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7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน ทั้งสองแหงมีการดําเนินงานในเกณฑขอที่ 1-5 และขอที่ 7 คลายกัน คือ
มีคณะกรรมการบริหารงานตามกฎหมายกําหนด โดยทํ าหน าที่ กํากับ ดูแลการบริหาร
จัดการ และการดําเนินงาน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรในสถาบัน
โดยมีการจัดกิจกรรมใหสามารถถายทอดทิศทาง และวิสัยทัศน อีกทั้งยังใหบุคลากรมีสวน
รวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม ผูบริหาร
ถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
สถาบันเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ทั้งสองแหงยังมีการประเมินผลการดําเนินงานเปนประจํา
ทุกป และผูบริหารนําผลจากการประเมิน ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางตอเนื่อง

ความตาง
ความแตกต า งของการดํ า เนิ น งาน เกณฑ ขอ ที่ 6 คื อ นอกจากทั้ ง สองแห ง จะ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายในและ
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น แล ว ของ ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยังรับขอรองเรียน และขอเสนอแนะในดานสวัสดิการ
หรือปญหาของการทํางาน เพื่อหาแนวทางแกไขอีกดวย
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ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู เกณฑขอที่
1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย ทั้งสอง
แหงมีการดําเนินการกําหนดประเด็นการจัดการความรู สํานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร มี
การกํ า หนดโครงการพั ฒ นากระบวนการบริ ก ารจองออนไลน ศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเองก็มีการกําหนดประเด็นการจัดการความรู
เรื่อง การใหบริการสื่อที่เปนเลิศ : การควบคุมระบบสื่อโสตทัศนูปกรณในหองเรียนผาน
เครื่อขา ย เกณฑ ขอที่ 2 ทั้ ง สองแหงมี การกํา หนดกลุ ม เป า หมายที่ ชั ดเจน เพื่ อเขา รว ม
กิจกรรม พัฒนาเพิ่มศักยภาพใหสอดคลองกับเกณฑที่ 1

ความตาง
ความแตกตางของการดําเนินงาน เกณฑขอที่ 3 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณใน
ประเด็นการจัดการความรู สํานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร เองก็มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในประเด็นการจัดการความรูระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน แตนอกจากนี้ สํานัก
หอสมุดกลาง ม.ศิลปากร ยังมีการรวบรวมผลการดําเนินงานเพื่อประกอบการทําวิจัย
สถาบันดวย
เกณฑ ขอ 4 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีมีการจัดทําเก็บขอมูลอยางเปนระบบและเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
สํ า นั กหอสมุ ด กลาง ม.ศิ ล ปากร มี ก ารรวบรวมและกํ า หนดขอตกลงเพื่ อเป น แนว
ทางการปฏิบั ติ งานรว มกัน และจัด ทํ าเปน คูมือ ต า งกันตรงที่ ศูน ยบ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการจัดทําโปสเตอรและนําเสนองานที่
งาน Pulinet วิชาการ
เกณฑ ขอ 5 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มีการนําความรูจากการจัดการความรูเรื่อง “ระบบควบคุมอุปกรณโสตทัศณู
ปกรณผานเครือขาย” มาปรับใชในการปฏิบัติงานทําใหพนักงานสามารถทํางาน
ทดแทนกันได ในขณะที่ สํานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร ก็มีการดําเนินงานเพื่อนํา
ความรู ม าใช ใ นการปฏิบั ติ ง านเช น กัน แต ต า งกัน ตรงที่ ของ ศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังสามารถใหหนวยงานอื่น ๆ มาศึกษา
ดูงานในประเด็นการจัดการความรูไดอีกดวย
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7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ความตาง
ความแตกตางของการดําเนินงาน ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ
เกณฑ ขอ 1 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีมีการวางแผนระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
ในขณะที่ สํานักหอสมุด กลาง ม.ศิลปากร มี การทํา แผนแม บทเทคโนโลยี และการ
สื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554-2556
เกณฑ ขอ 2 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของ
มหาวิทยาลัยและของศูนยบรรสารณฯที่พัฒนาขึ้นมาเอง คือ
1.ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร ไดแกระบบที่ศูนยบรรณสารฯ พัฒนา และ
ระบบที่ใชรวมกับมหาวิทยาลัย
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก ระบบฐานขอมูลที่ศูนย
บรรณสารฯ พัฒนา และระบบที่จัดหามาใช
ในขณะที่ สํานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร เปน
ระบบของมหาวิทยาลัยใชรวมกันกับ คณะ/ศูนย/สถาบัน เทานั้น
จะเห็นไดวา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมี
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารงาน และเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเปนทั้งระบบ
ที่ ใช รว มกับ มหาวิ ท ยาลั ย ระบบที่ ศูน ย บ รรณสารฯพั ฒ นา และระบบที่ จั ด หา ใช
ควบคุมและชวยในการทํางาน ถึง 12 ระบบ
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ความตาง
เกณฑขอ 3 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งแบบออนไลน และแบบเอกสาร
อีกทั้งนําผลมาปรับปรุงการใหบริการ เชนการเพิ่มเมนูตรวจสอบการจองหองคนควา
เพื่อใหบริการสามารถตรวจสอบประวัติการจองหองคนควา และตอบคําถามขอมูล
การจองที่ถูกตองแกผูใชบริการ ในขณะที่ สํานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจโดยศูนยคอมพิวเตอร และนําการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุงระบบ สารสนเทศโดยศูนยคอมพิวเตอร การประเมินและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศไม ไ ด ผ า นสํ า นั ก หอสมุ ด กลางโดยตรง ในขณะที่ ศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถประเมินและพัฒนาระบบ
สารสนเทศไดโดยตรง ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี มี การจั ด ทํ า แผนบริหารความเสี่ ย งระดั บ สู ง และดํ า เนิ น การตามแผนและส ง
แผนการบริหารความเสี่ยงของศูน ยบรรณสารฯ ตอมหาวิทยาลัย ทั้ งยังนํา ผลการ
ประเมินขอเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในและมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในปถัดไป สํานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร มีการจัดทําแผน
บริห ารความเสี่ ย ง ที่ ค รอบคลุ ม 3 ด า น ด า นยุ ท ธศาสตร ด า นนโยบาย ด า นการ
ปฏิบัติงานที่มีการจัดลําดับความเสี่ยงเหมือนกับ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี แ ต ไ ม มี ก ารประเมิ น ตรวจสอบ จึ ง ไม มี ก ารทํ า
ขอเสนอแนะไปปรับ แผนบริหารความเสี่ ยงมีเพีย งแตการรายงานการติ ดตามการ
ดําเนินงานที่ประชุมประจําเดือน เพื่อทราบเทานั้น
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เกณฑขอ 4 ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศ มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตางกันตรงที่ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร รั บ ผลประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศโดยศู น ย
คอมพิวเตอรของมหาวิ ทยาลัย แต ของ ศูนย บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการ
ดําเนิน งานประเมิ นและรับ ผลการประเมิน ปรับปรุง งาน โดย ศูน ยบ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เกณฑขอที่ 5 ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการสงขอมูลผาน
ระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เหมือนกัน ตางกันตรงที่ สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จะรายงานสงผาน สกอ. จากฐานขอมูล CHE QA
ONLINE SYSTE ในขณะที่ ศู นย บรรณสารและสื่ อการศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีนําเสนอในเลมการประเมิน ในเรื่องการสงผานขอมูลที่ใชในการ
ใหบริการ เชน การสงขอมูลวิทยานิพนธ รายงานการวิจัยและบทความวิชาการในรูป
เอกสารฉบับเต็ม
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ดําเนินงาน ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เกณฑขอ 1 มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบตามพันธกิจหลัก เกณฑขอ 2 มีการวิเคราะหความเสี่ยง
เกณฑขอ 3 มีการประเมินโอกาสแลผลกระทบความเสีย่ ง และจัดลําดับ เกณฑขอ 4 มีการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และดําเนินการ เกณฑขอ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานทีค่ ลายกัน

ความตาง
ความแตกตางของการดําเนินงาน เกณขอ 6 สํานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร มี
การจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยงที่ส อดคลองกับแผนยุท ธศาสตร โดยรายงานการ
ติดตามการดําเนินงานและรายงานตอที่ประชุมประจําเดือนเพื่อ ใหทราบ ศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบภายใน และมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผน หรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
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ความตาง
ดําเนินงาน ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ความสอดคลองของการดําเนินงาน ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ความแตกตางของการดําเนินงาน เกณฑขอ 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย
การศึ ก ษาภายใน เกณฑ ข อ ที่ 1-8 ทั้ ง สองมหาวิ ท ยาลั ย มี แ นวทางการดํ า เนิ น งานที่ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดย สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คลายคลึงและสอดคลองกัน
จั ด ทํ า คู มื อ ด า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เผยแพร สํ า นั ก หอสมุ ด กํ า แพงแสน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เพื่ อใหหน ว ยงานต า ง ๆ ได ส ามารถนํ า ไปใช ป ระเมิ น
ในขณะที่ ของ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมี
แนวปฏิบัติที่ดีคือ มีเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานดานหองสมุด พัฒนาโดยขายงาน
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค เพื่อเปนคูมือและกรอบแนวทางการพัฒนาระดับ
คุณภาพของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษารวมกันและเปนมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังใช
ประเมินคุณภาพและเทียบเคียงรวมกัน เพื่อใชการประเมินเปนระบบเดียวกันซึ่งเกณฑ
ดังกลาวถือวาเปนแนวปฏิบัติที่ดี จะเห็นไดว าของ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีเกณฑมาตรฐานเครือขายที่ใชรวมกัน
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1. สภาพทั่วไป เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการงานประกันคุณภาพอยางไร
1.2 แนวทางในการสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับบุคลากร
1.3 มีการดําเนินการจัดทําโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและงานยุทธศาสตร
2. กระบวนการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน
2.2 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
2.3 มีการบูรณาการงานดาน ทํานุ บํารุง
2.4 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหาร
2.5 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระบบบริหารงานงบประมาณ
2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
3. ปญหา อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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