
โครงการอบรมเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในงานห้องสมุด   

 
หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  (ชื่อเดิมคือ ศูนย์วิทยทรัพยำกร)  ได้ด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพตั้งแต่วันที่ 11 กันยำยน 2544  โดยใช้มำตรฐำน CU-QA 84.3 และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพเมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกำยน 2545 เพ่ือสนองนโยบำยของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และตระหนักในควำมส ำคัญของคุณภำพตำม
มำตรฐำนงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน อันเป็นหน้ำที่หลักของส ำนักงำนฯ และเพ่ือเป็นกำรประกันคุณภำพกำรบริกำร
ของส ำนักงำนฯ ว่ำจะเป็นไปตำมนโยบำยคุณภำพ “พัฒนำระบบบริหำรและบริกำรเพ่ือมุ่งให้เกิดควำมพึงพอใจแก่
ผู้รับบริกำรทุกระดับ ภำยใต้ข้อจ ำกัดของทรัพยำกรโดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้และมีพัฒนำกำรเพ่ือให้ได้
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล”   

จำกนโยบำยและกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพดังกล่ำว  ส ำนักงำนฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
ควำมส ำเร็จในกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบประกันคุณภำพขององค์กร  ว่ำนอกเหนือจำกกำรพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพให้สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อมขององค์กรแล้ว   ปัจจัยที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งประกำรหนึ่ง  ที่ต้องมีกำร
ด ำเนินกำรควบคู่กันไปกับ กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพขององค์กรนั่นคือ กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใน
ในกำรด ำเนินงำนระบบคุณภำพท้ังกระบวนกำร เพ่ือให้เกิดพัฒนำงำนระบบประกันคุณภำพได้อย่ำงยั่งยืนสืบไป  

ดังนั้น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  จึงได้จัดโครงกำรอบรมเรื่อง  
“แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในงานห้องสมุด” เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำรู้ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกร
ระดับวิชำชีพ  ให้เห็นควำมส ำคัญ ในบทบำท  หน้ำที่  และแนวทำงในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ ก่อให้เกิดควำม
ร่วมมือ ประสำนงำนและเกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรประกันคุณภำพของส ำนักงำนฯ อันจะน ำไปสู่กำรมีบุคลำกรรุ่นใหม่ๆ  เข้ำ
มำท ำหน้ำที่ในระบบประกันคุณภำพต่อไปในอนำคต 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม 

1. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในบทบำท  หน้ำที่  และแนวทำงในกำร
พัฒนำระบบประกันคุณภำพในงำนห้องสมุด  เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรประกันคุณภำพของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 

2. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  ได้เกิดกำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ในงำนห้องสมุด น ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ และกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

3. เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  ให้สำมำรถปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภำพ
ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร ได้อย่ำงต่อเนื่อง  สำมำรถสืบทอดกำรท ำงำนได้อย่ำงคล่องตัวต่อไปจำกรุ่นสู่รุ่น 
 

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ   :  บุคลำกรระดับวิชำชีพ ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  จ ำนวน  54 คน 



 
วิทยากร    

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐชำ ทวีแสงสกุลไทย   
ผู้แทนฝ่ำยบริหำรด้ำนประกันคุณภำพ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พิมพ์ร ำไพ  เปรมสมิทธิ์  
รักษำกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

3. นำงสำวฉวีวรรณ  สวัสดี  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล 

4. ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์วุฒิชัย ธนำพงศธร 

คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 
 
วัน เวลา สถานที่ในการจัดอบรม 

 วันที่  29  เมษำยน 2556  เวลำ  9.00 - 16.00 น.        
  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. บุคลำกร ได้รับควำมรู้ด้ำนงำนประกันคุณภำพในงำนห้องสมุด   
2. บุคลำกร มีขวัญก ำลังใจและมีทัศนคติที่ดีต่อกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  พร้อม

ที่จะให้ควำมร่วมมือ มีควำมกระตือรือร้น และมีควำมยินดีเข้ำมำมีส่วนร่วมท ำงำนเป็นทีมในกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรมำกยิ่งขั้น 

3. ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  ได้เครือข่ำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกับหน่วยงำนภำยนอก ได้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจำกหน่วยงำนอื่น 

4. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  ได้พัฒนำศักยภำพตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
  



ก าหนดการอบรมเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในงานห้องสมุด 

วันที่ 29 เมษำยน  2556  เวลำ 9.00 - 16.00 น.   ณ  ห้องประชุมชั้น 7  ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 

 
9.00 – 9.45 น. ลงทะเบียน และ Welcome Drink  
9.45 – 10.00 น. กล่ำวเปิดกำรอบรม 
 โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พิมพ์ร ำไพ  เปรมสมิทธิ์ 
  รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

10.00 –12.00 น. กำรบรรยำยเรื่อง “ระบบประกันคุณภำพของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 กับแนวทำงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพในงำนห้องสมุด”  
 โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐชำ ทวีแสงสกุลไทย   
  ผู้แทนฝ่ำยบริหำรด้ำนประกันคุณภำพ 
  คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

12.00 –13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน 

13.30 – 15.30 น. เสวนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทำงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพในงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัย  มุมมองและประสบกำรณ์จำกผู้บริหำร” 
โดย 1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พิมพ์ร ำไพ  เปรมสมิทธิ์  
  รักษำกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

2) นำงสำวฉวีวรรณ  สวัสดี  
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล 

3) ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์วุฒิชัย ธนำพงศธร 
 คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 

 ด ำเนินกำรเสวนำโดย : นำยธนัช  บุญจันทร์   
 บรรณำรักษ์ ศูนย์พัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำฯ  

15.30 – 16.00 น. ซักถำม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับประทำนอำหำรว่ำง และปิดกำรอบรม 

หมายเหตุ :   พิธีกรด ำเนินรำยกำรโดย : นำงสำวสมร  ไพรศรี 
 บรรณำรักษ์ ภำรกิจบริกำรตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำ 
 ศูนย์บริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้และวิจัย ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำฯ 


