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หองสมุดสถาบันอดุมศึกษา
บทบาทของหองสมุดมหาวิทยาลัยใน
ฐานะปจจัยเกื้อหนุนการศกึษา
บทบาทการเปนองคกรคุณภาพ
บทบาทการเปนองคกรการเรียนรู



ความทาทายในปจจุบันความทาทายในปจจุบัน  ChallengesChallenges
การวดัคุณภาพของสถาบันอดุมศกึษา ไมวัดเพียงภารกิจ
และกระบวน แตวดัผลลัพธ วัดความคุมคา (คุมทนุ) ของ
การใชทรพัยากร 
การแขงขัน ทั้งแขงขันกับตวัเอง และแขงขันกับคนอืน่
หองสมุดเปนหนวยงานสาํคัญ ไมใชเพียงเปนเรือ่ง
จําเปน



สิ่งที่ตองทําเพื่อวนันี้เพื่อคณุภาพสิ่งที่ตองทําเพื่อวนันี้เพื่อคณุภาพ  
Proactive, rather than reactive
Explicit, rather than implicit
Systematic approach overall
Focus and continuous review
Benchmarking



Who is responsible for quality Who is responsible for quality 
services?services?

ผูใหบริการ
ผูใชบริการ 
ผูบริหารหองสมุด
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
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Why L L LWhy L L L Model ?Model ?
L ---- Ladies 
L ---- Library
L ---- Librarian
L ---- Large organization
L ---- Long term established
L ---- Loving, lovely, etc.



LLiving, iving, LLeaning, eaning, LLearning earning 
LLibraryibrary

Ideas for Today and TomorrowIdeas for Today and Tomorrow



หองสมุดมีชีวิตหองสมุดมีชีวิต Living Library Living Library
ความมีชีวิตชีวาของบุคลากร Lively personality of 
staff
เคลื่อนไหว/พัฒนาดวย IT (IT development)
มีสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ที่สบาย คลายบาน 
Feel like home atmosphere
บรรยากาศกึ่งวิชาการและบันเทิง Edu-tainment



โนมตัวไปหาผูใชโนมตัวไปหาผูใช Leaning Library Leaning Library
มีจิตใจใหบริการ Service mind
บริการตามความตองการและเหมาะสมกับผูใช 
Tailor made/customized service
บริการเชงิรุก Strategic service/liasion librarians
สรางพันธมิตร Make Friends 
(Network/Community service)



องคกรแหงการเรียนรูองคกรแหงการเรียนรู  
Learning LibraryLearning Library
ใชหลักการบริหารแบบ Learning organization
เปนแหลงความรู Knowledge resource center
บุคลากรใชความรูในการปฏิบัติงาน บริการและ
พัฒนางาน Knowledge workers
เปนแหลงบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย Research 
service center



จากนโยบายสูการปฏิบัติ

LivingLiving

พัฒนาบคุลากร

พัฒนาอาคารสถานที่

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรางบรรยากาศการเปนแหลงวิชาการกึ่งบันเทิง



LeaningLeaning

ผูใชสําคัญ/ผูใชเปนศูนยกลาง

จิตใจใหบริการ

บริการเชิงรุก

สรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตร



LearningLearning

เปนแหลงความรู

เนนบริการเพือ่การวิจัย

เปนองคกรการเรยีนรู

บุคลากรมีความรูความสามารถ





การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากร  ((HRDHRD))
Librarian competency

Professional knowledge & Skill, Information literacy
IT 
English language skill

Supporting knowledge & skills for staff
Personalities

Communication skill
Attitudes



ความสามารถและทักษะของบุคลากรความสามารถและทักษะของบุคลากร

ความรูทางดานไอที
ความรูทางดานวชิาชีพ
ความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษ



การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT DevelopmentIT Development

Library Software & Systems
Computer Hardware (Client/Server)
Computer equipment/peripheral (Printers, Barcode/RFID 
readers, RFID tags, OPAC stations/kiosks, etc)
Network infrastructure (both Wire & Wireless)
IT Training (may put in HRD plan)



การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่
Building and Facility maintenance & developmentBuilding and Facility maintenance & development

Living environment
coffee break area
building and furniture development

Security
Security system
Lockers



พัฒนาทรพัยากรสารสนเทศและการบรกิารพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศและการบรกิาร
Information Resource & Service DevelopmentInformation Resource & Service Development

Rebudgeting/reallocate 
Electronic information resource acquisition
Information resource service training

Librarians & Staff (technical, reading  and 
reference services)
User training



พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
Performance development by Quality AssurancePerformance development by Quality Assurance

ใชทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรู 
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การพัฒนาประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร
ภายในและภายนอก
การควบคุมและสรุปรายงานการใชจายเงิน การ
วิเคราะหสถิติและนําเสนอรายงาน



พัฒนาการทํางานดวยการวิจัยและพัฒนาพัฒนาการทํางานดวยการวิจัยและพัฒนา 
Research and developmentResearch and development

เนนผูใช (User Focused)
User Need study
User education
User web-board service

เนนบริการและผลผลิต (Service Focused)
Service satisfaction study
Service Benchmarking with strategic partnership



การสรางเครือขายและพันธมิตรการสรางเครือขายและพันธมิตร
Library Network & CooperationLibrary Network & Cooperation

University Libraries Networks
Consortium for specific activities: 
information resource purchasing, 
quality/performance benchmarking 
Community Networking/Cooperation



การควบคุมกลยุทธใหบรรลุความสําเร็จการควบคุมกลยุทธใหบรรลุความสําเร็จ

ตัวบงชี้กลยุทธ อาจเปนตัวบงชี้เดียวกับตัวบงชี้
คุณภาพหองสมุด
ควบคุมดวยหลัก Balanced Scorecard
ควบคุมดวยวธิีการทางงบประมาณ การประเมิน
โครงการ
ควบคุมดวยผลลัพธจากผูใชบริการ



ขอบคุณคะ
Q & A
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