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สรุปสาระส าคัญ เร่ือง 1. Quality Management: a TUM University Libraries Progress Report. 

1. ประโยชน์ที่ได้จากการแนะน าเร่ือง Quality Management 
ตอบ….. To gain the experience from TUM and know how to work about QM from international 
library. Which we can apply for a guideline or idea to implement it in the future.  (มีตวัแทนขึน้
ไปน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ คือ คณุรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่...นกัเอกสารสนเทศ ห้องสมดุ สวทช) 
 
จากการฟังบรรยายได้รับประสบการณ์ และวิธีการท างานของห้องสมดุในตา่งประเทศ เพ่ือใช้เป็น
แนวทาง และเทียบเคียงกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ในประเทศไทย วา่เราได้น าหลกัการนัน้ๆ มาปรับใช้ในการ
ท างานของห้องสมดุเราหรือไมใ่นการจดัการด้านคณุภาพ 
 
ท่ีผา่นมาหลายห้องสมดุได้ด าเนินการ Quality Management ตามท่ีมหาวิทยาลยัแนะน ามาโดยตลอด 
ซึง่ก็มีความรู้สกึวา่ในบทบาทของห้องสมดุยงัไมเ่หมาะสมเทา่ทีเป็นอยู่ บริบทตา่งกนักบัการเรียนการ
สอนของคณะ 
 



2.  ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของห้องสมุด 
ตอบ …Researcher, Scientist, Lecturer, Teaching Staff, Student, Physician 
สถาบนัวิจยั : นกัวิจยั, นกัวิทยาศาสตร์  ท่ีต้องการข้อมลูท่ีทนัสมยั 
ห้องสมดุมหาวิทยาลยั: คณาจารย์ นกัวิจยั นกัศกึษา 
ห้องสมดุเฉพาะ: กรม กอง เฉพาะ เกษตรกร ท่ีต้องการข้อมลูเฉพาะด้าน  
ห้องสมดุแพทย์: คณาจารย์ นกัวิจยั นกัศกึษา วิชาชีพแพทย์ 

3.  การจัดล าดับความส าคัญตามสภาพทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
ตอบ… 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) 
1. ฐานข้อมลูออนไลน์ตา่งประเทศ (Online database) 
2. e-Books/ e-Journals 
3. คลงัความรู้ของมหาวิทยาลยั (Institutional  Repository: IR) 
สิ่งพมิพ์ (Printed) 
1. รายงานการวิจยั (Research Report) 
2. หนงัสือ / วารสาร (Book/Journal) 

4.  การจัดการคุณภาพท่ีมีอยู่แล้วในห้องสมุดเป็นอย่างไร   
ตอบ…Using standard instruments such as Total Quality Award (TQA) , EdPEx, ISO 9001:2008 
in the library 
ห้องสมดุได้ด าเนินการตามข้อก าหนดของมาตรฐานท่ีเลือกใช้ ซึง่ประสบผลส าเร็จตามเกณฑ์มาตรฐาน
นัน้ๆ ข้อก าหนดของมาตรฐานมีหลายช่ือ เชน่ TQA , EdPEx, ISO 9001:2008  

5.  วิธีการจัดการคุณภาพในห้องสมุด ตามทรัพยากรบุคคลและงบประมาณที่มี 
ตอบ…ห้องสมดุได้มีการด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้Mission statement / Strategic planning / 
Organization chart / Business routines / Monitoring / Manual 

6. มีการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก (เช่น ISO 9001) หรือไม่ 
ตอบ… มีการจดัการคณุภาพของ สวทช. ใช้ระบบ ISO อยู ่มีการตรวจทัง้ภายในและภายนอก 
ส าหรับห้องสมดุมหาวิทยาลยั ใช้ระบบอ่ืนๆ เชน่ TQA และมีการตรวจสอบจากกรรมการภายใน และ
ภายนอก, EdPEx  

  



7. การท างานร่วมกันระหว่างห้องสมุดในเร่ืองการจัดการคุณภาพ 
ตอบ… 
- ส าหรับห้องสมดุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ห้องสมดุศรีปทมุ ห้องสมดุ มศว. มีการท างานร่วมกนั 
ประชมุของคณะท างานเพ่ือร่วมพิจารณาตวัชีว้ดั 
- ส าหรับห้องสมดุมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ได้ท างานร่วมกบั มหาวิทยาลยัมหิดล และ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ (TQA Benchmarking) ด้านงานบริการ 

8. แนวทางที่จะด าเนินการต่อไป 
ตอบ…สวทช. ใช้ระบบ ISO 9001: 2008 จะมีการด าเนินการเร่ือง  Continuous Improvement เป็น
ประจ าทกุปี ส าหรับห้องสมดุมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ จะมีการด าเนินการเร่ือง QM เป็นประจ าทกุปี 

 

สรุปสาระส าคัญ เร่ือง 2. eRIC: Establishing an Infrastructure for Libraries to Support Research. 

ตวัแทนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจากห้องสมดุสถาบนัตา่ง ได้รายงานเร่ืองการด าเนินงานห้องสมดุเพ่ือให้บริการและ
สนบัสนนุการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจดัท าฐานข้อมลูเพื่อการวิจยั 2 ฐาน คือ 

1.1 CMU e-Research เป็นฐานข้อมลูเพื่อการเผยแพร่งานวิจยัฉบบัเตม็ บคุลากร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ออนไลน์ โดยมีแบบฟอร์มขอเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยได้รับความยินยอมจากนกัวิจยั 
เพ่ือเผยแพร่ ทัง้นี ้นกัวิจยั สามารถขอปกปิดข้อมลูได้ 

1.2 CMU e-Theses เป็นฐานข้อมลูเพื่อการเผยแพร่งานการค้นคว้าแบบอิสระ + วิทยานิพนธ์ ของ
นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เผยแพร่ออนไลน์  

1.3 Scholarly Research Report เป็นฐานข้อมลูและระบบสนบัสนนุงานวิจยัของอาจารย์ บคุลากร ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมลู Scopus เพ่ืออ านวยความสะดวกให้สาขาวิชา ในการตรวจสอบการจดัล าดบัผลงาน ของ
มหาวิทยาลยั 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีบริการ Research Information Service โดยมีบรรณารักษ์ ร่วมกบันิสิต
สาขาวิชาสถิต ิช่วยเหลือนกัวิจยั การตรวจสอบคา่ IF ของวารสาร มีฐานข้อมลูเพื่อให้การชว่ยเหลือนกัวิจยัใน
การด าเนินการวิจยั คือ 

2.1 KU KR เป็นคลงัความรู้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สามารถสืบค้นข้อมลูของ 4 วิทยาเขต  
2.2 KU Forest เป็นงานวิจยั สิทธิบตัร ให้ข้อมลูบทคดัยอ่ สามารถสืบค้นข้อมลูของ 4 วิทยาเขต เป็น

ชอ่งทางการชีแ้หลง่ การสร้างเครือขา่ยและความร่วมมือ Public Access 



3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจดัท าฐานข้อมลูสนบัสนนุงานวิจยั คือ 
3.1 SWU-Theses เป็นวิทยานิพนธ์ของนิสิต ตรี โท เอก ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ

สืบค้นผ่านระบบห้องสมดุ 
3.2 SWU-IR คลงัข้อมลูงานวิจยั เก็บเฉพาะงานวิจยัของอาจารย์ ทัง้สายสนบัสนนุ และสายวิชาการ  
3.3 SWU-URMS ผู้ ท่ีได้รับทนุยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั จะมีข้อมลูอยูใ่น คลงัข้อมลูนกัวิจยั ของ

ฝ่ายยทุธศาสตร์วิจยั 
 

4. มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการจดัท าฐานข้อมลูสนบัสนนุงานวิจยั คือ 
4.1 SPU Knowledge Bank รวบรวมงานวิจยัของอาจารย์ และวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา  

 4.2 มี Subject Specialist บริการให้ค าปรึกษา และชว่ยการค้นคว้าเฉพาะสาขาวิชา มีการมอบหมาย
ให้บรรณารักษ์ให้ค าปรึกษาเฉพาะทาง 
 


