
สวัสดีคะ � คูกา-ควิเอ สัมพันธ มาพรอมกับขาวดีประจํ าฉบับ
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การประกวดคํ าขวัญ/คํ ากลอนสงเสริมกิจกรรมระบบประกันคุณภาพของสถาบันฯ ไดผานการตัดสินไปเรียบรอย

แลว  โดยรองผูอํ านวยการสถาบันฯ ท่ีปรึกษาระบบประกันคุณภาพ รองประธานคณะกรรมการดํ าเนินงานฯ และทีม
ประชาสัมพันธQA   จากค ําขวญั/ค ํากลอนท่ีมีผูสงเขารวมกิจกรรมจํ านวน 56 สํ านวน  มีสํ านวนไดรับรางวัล 5 รางวัล ดังน้ี  

รางวัลที่ 1   คุณศิมารัฐ มีฉิม  ฝายบริการผูอาน
รางวัลที่ 2  คณุประจวบ หมากเลย  ฝายบริการจาย-รับ และบริการระหวางหองสมุด
รางวัลที่ 3   คุณรุงฤดี แสงบุญสง  ศนูยเอกสารประเทศไทย
รางวัลชมเชย อันดับที่1  คณุเสาวลักษณ เดชะไกศยะ  ฝายวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 คุณวราวรรณ บัวคํ า  ศนูยเอกสารประเทศไทย

     ปที่ 1 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2544

รางวัลท่ี 1
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!คุณศมิารัฐ  มีฉิม
      ฝายบริการผูอาน

                รางวัลท่ี 2

       คุณภาพ�คน
                    คุณภาพ�งาน
                    คุณภาพ�บริการ
                    ปณิธาน�สถาบันฯ

! คณุประจวบ หมากเลย
 ฝายบริการจาย-รับและบริการระหวางหองสมุด

                รางวัลท่ี 3

ประกันคุณภาพบริการ
บริหารเปนระบบ
ครบข้ันตอนไมซอนซํ้ า
กาวนํ าสูมาตรฐานสากล

          ! คุณรุงฤดี แสงบุญสง
              ศนูยเอกสารประเทศไทย

ขอเชญิผูไดรับรางวัลท้ัง 5 ทาน รับรางวัลจากผูอํ านวยการสถาบันฯ ในวนัที ่30 กรกฎาคม 2544  เวลา 14.00 น.
บริเวณชั้น Basement  และขอเชิญชวนทุกทานรวมแสดงความยินดีกับผูชนะการประกวดในคร้ังน้ีดวย
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เกร่ินกันไวเมื่อฉบับท่ีแลววา� พวกเราทกุคนคือหัวใจของการทํ าประกันคุณภาพ และการดํ าเนินการ

ประกนัคณุภาพของสถาบันฯ จะตองเกิดจากความรวมมือ รวมใจของบุคลากรทุกคน ตอนน้ี�ลองสํ ารวจตัวเองดูนะคะ
วา� ทานไดทํ าหนาท่ีตาง ๆ เหลาน้ีหรือยัง (เกบ็ความจากคูมือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน สํ านักวทิยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543 หนา 37)
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ในการทํ าประกันคุณภาพของสถาบันฯ จะมีการสํ ารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือนํ าผลท่ีไดมาปรับปรุง
คณุภาพการบริการ โดยจะใชวิธีการแจกแบบสอบถามใหกับผูรับบริการ  ซึ่งจะแจกแบบสอบถามฉบับทดสอบในวันจันทร
ท่ี 30 และวันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม 2544 น้ี และเร่ิมแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจริงบริเวณทางเขา ชั้น 1
ตัง้แตวันที่  2-31 สิงหาคม 2544  ก ําหนดการแจกแบบสอบถาม ดังน้ี

สัปดาหท่ี 1, 3 เดอืนสิงหาคม วนัอังคาร เวลา  10.00 น. 14.00 น.     17.00 น.
วันพฤหัส เวลา  10.00 น. 14.00 น.     17.00 น.
วันเสาร เวลา  10.00 น. 14.00 น.

สัปดาหท่ี 2, 4 เดอืนสิงหาคม  วันจันทร เวลา  10.00 น. 14.00 น.     17.00 น.
วันพุธ เวลา  10.00 น. 14.00 น.     17.00 น.
วันศุกร เวลา  10.00 น. 14.00 น.     17.00 น.

ขอความรวมมือจากทุกทาน แนะนํ าใหผูรับบริการที่ตอบแบบสอบถามแลว สงแบบสอบถามคืนท่ี  เคานเตอร
ขายขนมและเคร่ืองดื่ม  ผูตอบแบบสอบถามจะไดรับไมโลหรือกาแฟ แทนคํ าขอบคุณ 1 ถวยคะ
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1. ทํ าความเขาใจวา ประกันคุณภาพคืออะไร ทํ าไม
ตองประกันคุณภาพ ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
และวัตถุประสงคของสถาบันวทิยบริการคืออะไร

2. เขยีนคํ าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
3. เขยีนตัวดัชนีบงชี้คุณภาพ
4. ศกึษาคูมือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน และ
คูมอืท่ีเกี่ยวของท้ังหมดใหเขาใจ

5. ปฏิบัตงิานตามคํ าบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Procedure Manual) วธิีปฏิบัติงาน (Work
Instruction) และดัชนีบงชี้คุณภาพ

6. บันทึกการปฏิบัติงานประจํ าวันไวเปนหลักฐาน
เพ่ือการอางอิง ตรวจสอบและประเมิน

7. บันทึกแฟมสะสมงาน (Portfolio) ของตนเอง
8. พัฒนางานและตนเองใหมีประสิทธิภาพและ
คณุภาพ และมีจิตสํ านึกในการใหบริการอยาง
ตอเน่ือง

9. เขารวมประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใน
หนวยงานหรืองานของตนเอง

10. ใหความรวมมือ และรวมกิจกรรมของการ
ประกันคุณภาพ
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