การพัฒนาหองสมุดมาตรฐานสูระบบคุณภาพ ISO 90001
อริยาภรณ วัฒนาธร
ศูนยสนเทศมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ความหมายของ ISO
ISO มาจากคําวา isos ทีเ่ ปนภาษากรีก แปลวาเทากัน (equal) และ ISO ยอมาจากคําวา
(International Organization for Standardization) ซึง่ เปนชือ่ องคกรระหวางประเทศที่ทําหนาที่กําหนด
มาตรฐานระหวางประเทศ (International standards) โดยกําหนดมาตรฐานทุกสาขายกเวนสาขาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งมีคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส
(International Electrotechnical Commission-IEC) ดําเนินการกําหนดมาตรฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ทัง้ ISO และ IEC มีสานั
ํ กงานตั้งอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด
ความเปนมาของ ISO 9000
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Systems - QMS) ทีป่ ระกาศใช
อยางเปนทางการครั้งแรกคือมาตรฐาน BS 5750 1987 Quality systems กําหนดโดยสถาบันมาตรฐาน
แหงประเทศอังกฤษ (British Standards Institution - BSI) ตอมาในป ค.ศ.1987 องคการระหวางประเทศ
วาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization - ISO) โดยคณะกรรมการวิชาการ
คณะที่ 176 (Technical Committee – TC 176) ประกาศใชมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000-1987 เปน
ครัง้ แรก และมีประเทศสมาชิก ISO รับเอามาตรฐานดังกลาวไปใชอยางแพรหลาย รวมทั้งประเทศไทยโดย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (สมอ.) ไดประกาศใชอนุกรมมาตรฐาน มอก. 9000 ในป พ.ศ.
2534 โดยมีเนือ้ หาและรูปแบบเชนเดียวกับอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ทุกประการ
ตอมาในป ค.ศ.1994 มีการประกาศแกไขมาตรฐานใหม โดยมาตรฐานที่แกไขประกอบดวย
1) ISO 8402:1994 Quality management and quality assurance – Vocabulary
2) ISO 9000 Part 1-4: 1994 2
1

บทความเผยแพรในการประชุมใหญสามัญและการประชุมวิชาการประจําป 2544 เรื่อง "การปฏิรูปหองสมุดเพื่อการศึกษายุคใหม" ระหวางวันที่ 10-14 ธันวาคม
2544 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2

1) ISO 9000-1: 1994 Quality management and quality assurance standards Part1: Guidelines for selection and use.
2) ISO 9000-2: 1994 Quality management and quality assurance standards Part 2: Generic guidelines for the application of ISO 9001, ISO 9002
and ISO 9003
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3. ISO 9001: 1994 Quality systems – Model for quality assurance in design,
development, production, installation and servicing
4. ISO 9002: 1994 Quality systems – Model for quality assurance in production,
installation and servicing
5. ISO 9003:1994 Quality systems – Model for quality assurance in final inspection
and test
6. ISO 9004 Part 1-4: 19943
นอกจากนัน้ ยังมีมาตรฐานที่เกี่ยวของกับอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 อีกหลายรายการ เชน ISO
10005, 10006, 10007, 10011, 10012, 10013, 10015, 10017 เปนตน
ตอมาไดมีการประกาศแกไขมาตรฐานใหมเมื่อ 15 ธันวาคม 2000 โดยการแกไขครั้งนี้มีการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ โครงสรางและเนื้อหาของมาตรฐาน ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 4 ฉบับ ดังนี้
1. ISO 9000: 2000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary เปน
หลักพืน้ ฐานของระบบการบริหารงานคุณภาพ
2. ISO 9001: 2000 Quality management systems - Requirements เปนขอกําหนดของ
ระบบบริหารงานคุณภาพและรวมมาตรฐาน ISO 9001, 9002, 9003 ฉบับป 1994 เปนฉบับ
เดียว
3. ISO 9004: 2000 Quality management systems - Guidelines for performance
improvements
4. ISO/DIS 19011 Guidelines for quality and/or environmental management systems
auditing

3) ISO 9000-3: 1994 Quality management and quality assurance standards Part 3: Guidelines for the application of ISO 9001:1994 to the
development, supply, installation and maintenance of computer software
4) ISO 9000-4: 1994 Quality management and quality assurance standards Part 4: Guide to dependability program management

3

1) ISO 9004-1: 1994 Quality management and quality system elements Part 1: Guidelines.
2) ISO 9004-2: 1994 Quality management and quality system elements Part 2: Guidelines for services
3) ISO 9004-3: 1994 Quality management and quality system elements Part 3: Guidelines for processed materials
4) ISO 9004-4: 1994 Quality management and quality system elements Part 4: Guidelines for quality improvement
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ISO 9000 กับหองสมุด
ปจจุบนั ทุกวงการไดตระหนักถึงความสําคัญของการนํามาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 ไปใช
ซึง่ ระบบดังกลาวจะชวยจัดระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะแนวคิดหลักของ ISO
9000 เนนใหมกี ารจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบเพื่อทําใหสินคาหรือบริการเปนไปตามความ
ตองการของลูกคา
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (สมอ.) เปนหนวยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงอุต
สาหกรรมทําหนาทีเ่ ปนสถาบันมาตรฐานแหงชาติ มีอํานาจหนาที่หลักดังนี้
1) กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (มอก.)
2) การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม และอนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐาน
3) การรับรองระบบคุณภาพ (ปจจุบนั ไดถายโอนงานดานนี้ไปใหสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ)
4) รับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
5) เปนผูแ ทนไทยในองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International
Organization for Standardization - ISO) และรวมกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ
6) เปนผูแ ทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส
(International Electrotechnical Commission - IEC)
7) เปนจุดติดตอสําหรับประเทศไทยกับโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศซึ่งเปนโครง
การรวมระหวางองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติกับองคการอนามัยโลก
8) เปนจุดติดตอและใหขอมูลของประเทศไทยภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอ
การคา (Agreement on Technical Barrier to Trade: TBT) และความตกลงวาดวยการใช
บังคับมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on The Application of
Sanitary and Phytosanitary Measure :SPS ภายใตองคการการคาโลก
จากการที่ สมอ. ทําหนาที่รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 ทําใหมี
คําถามวา สมอ. มีการนําระบบคุณภาพมาใชในองคกรหรือไม จึงเปนจุดเริ่มตนในการจัดทําระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ขององคกรในป พ.ศ. 2541 โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อดําเนินงานและ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่องเพื่อความพึงพอใจของผูใชบริการ มิใชจัดทําระบบคุณภาพ
เพื่อขอการรับรอง
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ขอดีของการจัดทําระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 สามารถจําแนกใหเห็นไดดังนี้
1) การจัดทําคูม อื การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการการ
ทํางานจะทําใหผลสําเร็จของงานแตละขั้นตอนเปนไปตามเกณฑและควบคุมไดซึ่งจะสงผลให
การบริการแกลูกคาขั้นสุดทายมีคุณภาพ
2) เปนระบบทีฝ่ กใหบุคลากรขององคกรมีความชํานาญและเขาใจในรายละเอียดของงานที่รับผิด
ชอบ
3) เปนระบบทีใ่ ชในการติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนําขอมูลที่ได
มาใชในการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องและปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้า
ขัน้ ตอนการเขาสูระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System-QMS)
การจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ของฝายหองสมุดและสารสนเทศมีแผนภูมิแสดงขั้น
ตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
ตั้งคณะทํางาน
ทําแผนการปฏิบัติงาน/รางนโยบายคุณภาพ

ประกาศนโยบายคุณภาพ

ระดับกอง

โดยคณะทํางาน

ระดับกอง

ทบทวนสถานะปจจุบัน

ทําบัญชี/ทําขั้นตอนงานที่ทํา/กําหนดผูรับผิดชอบ
ทบทวนขั้นตอนการทํางานและปรับปรุงใหเหมาะสม

ทบทวนแผนปฏิบัติงาน

กําหนดเวลาและผูรับผิดชอบ

จัดทํารายละเอียดเปนเอกสาร

นําขั้นตอนมาลงในแบบฟอรมที่กําหนด
เขียนรายละเอียด
เพิม่ เติมงานที่ยังขาดใหครบถวนตามขอกําหนด

นําไปปฏิบัติและปรับปรุงแกไข

อบรมและชี้แจงตอเจาหนาที่กอนนําไปปฏิบัติ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน/ปรับปรุงแกไข
ทบทวนโดยฝายบริหาร
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อบรม Internal Auditing

ขั้นตอนที่ 1) ตัง้ คณะทํางาน
ระยะแรกนั้นหองสมุดซึง่ เปนหนวยงานระดับฝายภายใตศูนยสนเทศมาตรฐาน เปนหนวย
งานนํารองในการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ของ สมอ. ไดเริ่มตนจากการตั้งคณะ
ทํางานขึ้น 1 คณะ คณะทํางานประกอบดวยเจาหนาที่ในฝายหองสมุดและสารสนเทศทั้งหมด
ตอมาเมื่อ สมอ. มีนโยบายใหทุกหนวยงานจัดทําระบบคุณภาพ ISO 9000 รวมทั้งศูนยสนเทศ
มาตรฐานดวย จึงมีการเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งคณะทํางานใหม ประกอบดวยเจาหนาที่ทั้งหมดของ
ศูนยสนเทศมาตรฐานรวมเปนคณะทํางานทุกฝายดังนี้
ศูนยสนเทศมาตรฐาน

ฝายบริหารงานทั่วไป

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายหองสมุดและสารสนเทศ

ฝายระบบขอสนเทศ

คณะทํางานประกอบดวย ประธานคณะทํางาน ผูทํางาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ คณะ
ทํางานดังกลาวมีหนาที่
1.1) ศึกษามาตรฐาน ISO 9000 ตลอดจนกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเอกสาร
ทีเ่ กี่ยวของกับระบบคุณภาพ
1.2) ทบทวนสถานะปจจุบันดานการบริหารงานคุณภาพของศูนยสนเทศมาตรฐาน
1.3) จัดทําแผนการดําเนินงาน
1.4) จัดทําคูม ือตาง ๆ ที่จะตองใชในการดําเนินงานตามระบบคุณภาพ
1.5) ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 2) ทําแผนการดําเนินงานจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ/รางนโยบายคุณภาพ
แผนการดําเนินงานการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ของศูนยสนเทศมาตร
ฐาน ประกอบดวยกิจกรรม 9 กิจกรรม และในแตกิจกรรมจะกําหนดชวงเวลาที่ดําเนินการและผูรับ
ผิดชอบไวดวย คือ
2.1) การฝกอบรมทําความเขาใจในเรื่อง ISO 9000 เพือ่ ใหบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม
มีความรูความเขาใจในการจัดทําระบบคุณภาพ
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2.2) ผูบ ริหารให commitment ทัง้ นีเ้ พราะการจัดทําระบบคุณภาพเปนเรื่องที่ผูบริหาร
ระดับสูงสุดตองใหความสําคัญและผลักดันใหระบบบริหารงานคุณภาพดําเนินการ
ไดสําเร็จ
2.3) ตัง้ คณะทํางาน มุง เนนใหทกุ คนในองคกรมีสวนรวมในการจัดทําระบบบริหารงาน
คุณภาพโดยใหรบั ผิดชอบในการวางแผนงาน กําหนดนโยบาย มอบหมายงาน ติด
ตามความคืบหนา ประสานงานตลอดจนแกไขปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ระบบคุณภาพ
2.4) จัดทําแผนการดําเนินงานซึ่งเปนการวางแผนงานดานคุณภาพ
โดยจัดทําเปน
เอกสารทีแ่ สดงถึงเปาหมายของการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ หรือกิจกรรมที่ทํา
เพือ่ ใหเกิดแผนคุณภาพ กําหนดชวงระยะเวลาของการดําเนินการ ผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการตามกิจกรรม
2.5) ทบทวนสถานะปจจุบัน
2.6) จัดทําระบบเอกสาร
2.6.1) ขัน้ ตอนการดําเนินงาน (Procedure manual)
2.6.2) วิธปี ฏิบัติงาน (Work instruction)
2.6.3) คูมือคุณภาพ (Quality manual)
2.7) นําไปปฏิบัติและปรับปรุงแกไข โดยการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง
แตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของในการนําเอกสารในระบบคุณภาพไปทดลองใช รายงานผล
การนําเอกสารไปใช ตลอดจนปรับปรุงแกไขเอกสาร
2.8) ตรวจติดตามคุณภาพภายใน หมายรวมถึงการฝกอบรมผูตรวจประเมินภายใน การ
ตรวจประเมินแกไข ติดตามผล และสรุปผลการประเมิน
2.9) ทบทวนโดยฝายบริหาร เพื่อทบทวนภาพรวมของระบบ แกไขขอบกพรอง ปองกันขอ
บกพรองที่จะเกิดขึ้น ปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง
ขั้นตอนที่ 3) ประกาศนโยบายคุณภาพ
ฝายบริหารขององคกรตองจัดทําและกําหนดนโยบายคุณภาพขององคกร ซึ่งเปนขอความ
ทีแ่ สดงถึงเจตนารมยและแนวทางที่จะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค และตองกําหนดใหมีความสอด
คลองกับนโยบายหลักขององคกร นโยบายคุณภาพนี้ตองจัดทําเปนเอกสารไว เพื่อนําไปใช และให
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เกิดความเขาใจตรงกัน ลงนามโดยผูบริหารสูงสุดขององคกรคือเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรม นโยบายคุณภาพของ สมอ. มีดังนี้
“ สมอ. มุง มัน่ ในการบริการดานการมาตรฐาน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ดวยความเปนกลาง เสมอภาค โปรงใส รวดเร็ว เพื่อคุมครองผูบริโภค และเปนที่พึงพอใจ
ของผูร บั บริการ รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง ”
ตอมาผูอํ านวยการศูนยสนเทศมาตรฐานไดลงนามประกาศนโยบายคุณภาพของศูนย
สนเทศมาตรฐานซึ่งมีความสอดคลองกับนโยบายคุณภาพของ สมอ. ดังนี้
“ ศูนยสนเทศมาตรฐานมุงมั่นที่จะใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบขอสนเทศ
และสารสนเทศดานการมาตรฐานดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย และเสมอภาค เพื่อ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ ”
จากนโยบายดังกลาวจะสะทอนใหเห็นภาพรวมของภารกิจหลักของศูนยสนเทศมาตรฐาน
ดวย
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมงานที่ทําทั้งหมด/กฎระเบียบขอบังคับจัดทําขั้นตอนของงานและปรับปรุง
เปนการรวบรวมกิจกรรมของหองสมุดทั้งหมดวามีงานอะไรบาง จากขั้นตอนนี้จะเห็นวามี
งานทีห่ อ งสมุดดําเนินการ จําแนกไดเปน 7 กิจกรรม ดังนี้
4.1) การจัดทําแผนงาน/งบประมาณประกอบดวย
4.1.1) การจัดทําแผนการปฏิบัติงานหองสมุด
4.1.2) การจัดทําแผนงบประมาณ
4.1.3) การจัดทําแผนอัตรากําลัง
4.2) การจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประกอบดวย
4.2.1) การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
4.2.2) การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ
4.2.3) การขออภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศ
4.3)

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศประกอบดวย
4.3.1) งานวิเคราะหเลขหมูและทําบัตรรายการสารสนเทศ
4.3.2) งานสิง่ พิมพตอเนื่อง
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4.3.3) งานวัสดุยอสวน
4.3.4) งานเย็บเลมวารสาร
4.3.5) การจัดทําเครื่องมือชวยคนสารสนเทศ
4.3.6) งานสํารวจและคัดออกสารสนเทศ
4.4) กิจกรรมการใหบริการประกอบดวย
4.4.1)

งานบัตรสมาชิก

4.4.2)

บริการยืม/คืน

4.4.3)

บริการยืมระหวางหองสมุด

4.4.4)

บริการตอบคําถามและชวยการคนควา

4.4.5)

บริการแนะนําผูอาน/การใชหองสมุด

4.4.6)

บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล CD-ROM

4.4.7)

บริการอาน/พิมพภาพจาก Microfilm/Microfiche

4.4.8)

บริการขาวสารทันสมัย

4.4.9)

บริการรวบรวมบรรณานุกรม

4.4.10) บริการแปลมาตรฐาน
4.4.11) บริการจัดหาเลข ISBN
4.5) การบํารุงรักษา
4.5.1) งานบํารุงรักษาสารสนเทศ
4.5.2) งานบํารุงรักษาอุปกรณ
4.5.3) งานบํารุงรักษาสถานที่
4.6)

การรับขอรองเรียน
4.6.1) การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
4.6.2) การรับแจงขอรองเรียน

4.7)

การประมวลผล/ทบทวนการใหบริการ
4.7.1) งานจัดทําสถิติหองสมุด
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4.7.2) งานประมวลผล
จากขัน้ ตอนนีฝ้ ายหองสมุดไดทําผังการไหลของงานหรือผังกระบวนการทางธุรกิจ
(Business
Process Map) โดยแสดงความเชื่อมโยงของงานที่ทําในแตละกิจกรรม ซึ่งจะเห็นไดวางานแตละ
ขัน้ ตอนมีกระบวนการอยางไร และควรปรับปรุงขั้นตอนของงานใด/อยางไร แลวนํามาทบ ทวนขั้น
ตอนการทํางานและปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป โดยแสดงเปนแผนภูมิอยางยอ ดังนี้
กระบวนการการทํางานของฝายหองสมุดและสารสนเทศ ศูนยสนเทศมาตรฐาน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

แผนงาน/งบประมาณ

วิเคราะหหมวดหมู/ทําบัตรรายการ

บํารุงรักษาอุปกรณ/สถานที่

ใหบริการสารสนเทศ

ขอรองเรียน
ผูใชบริการ

ประมวลผลการใหบริการ

นอกจากรวบรวมงานที่ทําแลวยังหมายรวมถึง การรวบรวมกฎระเบียบ เอกสารอางอิง คู
มือการปฏิบัติงาน แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชประกอบการปฏิบัติงานดวย
ขั้นตอนที่ 5) ทบทวนแผนดําเนินงานการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ
จากขัน้ ตอนที่ 4 จะเห็นวาแตละกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงานอาจไมเปนไป
ตามทีก่ าหนด
ํ
เนือ่ งจากภารกิจงานที่ไดทําการเชื่อมโยงแตละขั้นตอนจะเห็นชัดเจนขึ้น ซึ่งจะตองนํา
แผนการดําเนินงานมาทบทวน/ปรับปรุงเพื่อใหมีความเหมาะสมตอไป
ขั้นตอนที่ 6) จัดทํารายละเอียดเปนเอกสาร
ในขั้ น ตอนนี้ เ ปน การนํ าเอาผัง การไหลของงานที่จัดทํ าทั้งหมดมาลงตามแบบฟอรมที่
กําหนดลงในเอกสาร ดังนี้
6.1) ขัน้ ตอนการดําเนินงาน (Procedure Manual - PM) เปนเอกสารที่แสดงถึงขั้น
ตอน ขอกําหนด ลําดับการทํางาน วิธีการตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในกิจกรรมแตละกิจ
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กรรมไดอยางถูกตอง ขั้นตอนการดําเนินงานของหองสมุดมีจานวน
ํ
3 ขัน้ ตอนการ
ดําเนินงาน จําแนกไดดังนี้
6.1.1) การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (TISI(IC)-P-AC-01)
6.1.2) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (TISI(IC)-P-CA-01)
6.1.3) การใหบริการสารสนเทศ (TISI(IC)-P-SE-01)
6.2) วิธปี ฏิบัติงาน (Work Instruction - WI) หมายถึงวิธีปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่มีความ
ละเอียดมากกวาขั้นตอนการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการทํางานแตละเรื่องทีละ
ขัน้ ตอนของกรรมวิธใี นการทํางานเฉพาะดานอยางชัดเจน
เพื่อเปนแนวทางใหผู
ปฏิบตั งิ านใชเปนคูมือประกอบการดําเนินงานอยางถูกตองและใหเกิดความมั่นใจวา
ผลของงานทีท่ าจะตรงตามเป
ํ
าหมายที่วางไว วิธีปฏิบัติงานของหองสมุดมาตรฐานมี
จํานวน 18 วิธีปฏิบัติงาน โดยวิธปี ฏิบัติงานแตละเรื่องเปนเอกสารอางอิงภายใตขั้น
ตอนการดําเนินงาน จําแนกไดดังนี้
ขัน้ ตอนการดําเนินงานเรื่องการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (TISI(IC)-P-CA-01) มีวิธี
การปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวของจํานวน 10 เลม ดังนี้
• การวิเคราะหหมวดหมูและทําบัตรรายการสารสนเทศ (TISI(IC)-W-CA-01)
• การตรวจสอบมาตรฐานกับบัญชีรายชื่อมาตรฐาน (catalogue)
(TISI(IC)-W-CA-03)
• การจัดการสิ่งพิมพตอเนื่อง (TISI(IC)-W-CA-04)
• การจัดการสารสนเทศในรูปของวัสดุยอสวน (ไมโครฟลม/ไมโครฟช)
(TISI(IC)-W-CA-05)
• การจัดการสารสนเทศในรูปของ CD-ROM (TISI(IC)-W-CA-06)
• ระบบฐานขอมูล LIBRARY (TISI(IC)-W-CA-07)
• การกําหนดหัวเรื่อง/คําแจงเรื่อง (TISI(IC)-W-CA-08)
• การจัดเก็บสารสนเทศและบัตรรายการ (TISI(IC)-W-CA-09)
• การเตรียมสารสนเทศกอนนําออกใหบริการ (TISI(IC)-W-CA-10)
• การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ (TISI(IC)-W-CA-11)
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ขัน้ ตอนการดําเนินงานเรื่องการใหบริการสารสนเทศ (TISI(IC)-P-SE-01) มีวิธีการ
ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวของจํานวน 8 เลม ดังนี้
• การใหบริการตอบคําถามเพื่อชวยการคนควา (Reference service)
(TISI(IC)-W-SE-01)
• การใหบริการยืม/คืนสารสนเทศ (Circulation) (TISI(IC)-W-SE-02)
• การใหบริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลสําเร็จรูปดานมาตรฐานและ
กฎระเบียบทางวิชาการในรูปของ CD-ROM (TISI(IC)-W-SE-03)
• การใหบริการอาน/พิมพภาพจากไมโครฟลม/ไมโครฟช (TISI(IC)-W-SE-04)
• การใหบริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล LIBRARY (TISI(IC)-W-SE-05)
• การใหบริการแปลมาตรฐาน (TISI(IC)-W-SE-06
• การใหบริการจัดหาเลข ISBN (TISI(IC)-W-SE-07)
• การใหบริการขาวสารทันสมัย (TISI(IC)-W-SE-08)
เดิมหองสมุดเปนหนวยงานนํารองในการจัดทําระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000
ของ สมอ. และไดรวบรวมภารกิจหลักที่ตองดําเนินงานรวม 7 กิจกรรม ตอมาเมื่อ สมอ. มีนโยบาย
ในการจัดทําระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ทัง้ องคกร ทําใหบางกิจกรรมที่หองสมุดตอง
จัดทํา เชน กิจกรรมการวางแผน การบํารุงรักษาอุปกรณ และการรับขอรองเรียน เปนกิจกรรมหลัก
ของหนวยงานอืน่ หองสมุดจึงดําเนินการจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพที่เปนหัวใจของหองสมุด
เพียง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมการจัดการทรัพยากรสาร
สนเทศ และกิจกรรมการใหบริการสารสนเทศ รายละเอียดตามที่แสดงในแผนภูมิ
อยางไรก็ตามการจัดทําระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 จะตองดําเนินการจัดกิจ
กรรมใหครบตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9002
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แผนภูมแิ สดงรายการเอกสารในระบบคุณภาพของฝายหองสมุด
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
TISI(IC)-P-AC-01
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
TISI(IC)-P-CA-01
TISI(IC)-P-CA-01
TISI(IC)-P-CA-03
TISI(IC)-P-CA-04
TISI(IC)-P-CA-05
TISI(IC)-P-CA-06
TISI(IC)-P-CA-07
TISI(IC)-P-CA-08
TISI(IC)-P-CA-09
TISI(IC)-P-CA-10
TISI(IC)-P-CA-11

การใหบริการสารสนเทศ
TISI(IC)-P-SE-01
TISI(IC)-P-SE-01
TISI(IC)-P-SE-02
TISI(IC)-P-SE-03
TISI(IC)-P-SE-04
TISI(IC)-P-SE-05
TISI(IC)-P-SE-06
TISI(IC)-P-SE-07
TISI(IC)-P-SE-08
TISI(IC)-P-SE-09

การรับขอรองเรียน

การจัดทําแผนงาน/งบประมาณ

การบํารุงรักษา

การประมวลผล/ทบทวนการใหบริการ

6.3) คูมือคุณภาพ (Quality Manual) เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนคูมือ หรือเอกสาร
อางอิงในการปฏิบัติงานภายใตระบบคุณภาพที่องคกรไดประกาศจัดทํ าขึ้นโดยบรรจุ
เนือ้ หาสาระของหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐาน และในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบตั ิงานขององคกรอยางครบถวน
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การจัดทําคูมือคุณภาพของหนวยงานใน สมอ. จะมีคณะทํางาน 1 คณะ ประกอบดวย
ตัวแทนฝายบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management Representative - QMR)
ของ สมอ. และหนวยงานตาง ๆ รวมดําเนินการจัดทําคูม ือคุณภาพรวม 1 ฉบับ
ขั้นตอนที่ 7) การนําไปปฏิบัติและปรับปรุงแกไข
เมือ่ ดําเนินการจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพแลวเสร็จ
ใหนาไปทดลองปฏิ
ํ
บัติวาการ
ทํางานเปนไปตามเอกสารหรือไม หากไมสามารถปฏิบัติไดตองดําเนินการปรับปรุงแกไข ในขั้นตอน
นีจ้ ะเปนโอกาสที่ดีที่จะแกไขระบบการทํางานเดิมใหดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 8) การตรวจประเมินคุณภาพภายในและปรับปรุงแกไข
การตรวจประเมินคุณภาพภายในและปรับปรุงแกไขดําเนินการโดยมีคณะบุคคลขององค
กรทีผ่ า นการอบรมในเรื่องของการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Auditing) และไดรับการ
แตงตั้งเปนคณะผูตรวจประเมินเพื่อทําหนาที่ตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามระบบคุณภาพ
การทําระบบบริหารงานคุณภาพของ สมอ. กําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในปละ 2
ครั้ง
ขั้นตอนที่ 9) การทบทวนโดยฝายบริหาร
เปนการประชุมที่จัดขึ้นอยางสมํ่าเสมอระหวางผูดูแลรับผิดชอบระบบคุณภาพกับผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนฝายบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management Representative - QMR)
ของหนวยงานตาง ๆ เพื่อติดตามทบทวนและรับทราบความกาวหนา ตลอดจนแกไขปญหา ขอบก
พรองของระบบคุณภาพที่เกิดขึ้นในหนวยงาน
ปจจุบนั สมอ. ดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงงานเพื่อมุง
เนนการบริการเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการที่ไดรับ
ปญหาทีเ่ กิดจากการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ
จากประสบการณที่ไดจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพมานั้น ชวงที่พบวามีปญหามากที่สุด
คือระยะแรกของการจัดทําระบบ เนื่องจาก
1) ผูจ ดั ทําขาดความรู และความเขาใจในระบบคุณภาพเปนการลองผิดลองถูกซึ่งทําให
เสียเวลามาก
2) กลุม ทีป่ รึกษาไมมีความเขาใจในงานเทคนิคของหองสมุดทําใหมีปญหาในการสื่อสาร
เพือ่ ใหคําปรึกษาในการจัดทําระบบคุณภาพ
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อยางไรก็ตามการปฏิบัติงานของหองสมุดในการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรสาร
สนเทศ วิธกี ารจัดการเพื่อใหผูใชบริการไดใชสารสนเทศ ตลอดจนเพื่อใหบริการผูใชอยางมีประสิทธิ
ภาพ มีวธิ กี ารปฏิบตั งิ านอยางเปนระบบที่เปนหลักสากลแลว มีการออกแบบ และมีวิธีการดําเนิน
งานทีด่ อี ยูแ ลว จึงทําใหการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพของหองสมุดเปนไปสะดวกขึ้น ทั้งนี้
เพราะหลักในการทําระบบคุณภาพก็คือการเขียนคูมือการทํางานตามสภาพที่เปนจริง
ประโยชนทไี่ ดรับจากการจัดทํา ระบบบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9000
การนําระบบ ISO 9000 ไปใชในองคกรนั้นมีประโยชนทั้งสําหรับองคกร บุคลากรในองคกร
ตลอดจนลูกคาผูมาติดตอขอรับบริการขององคกร หลายดานดังนี้
1) ประโยชนสําหรับองคกร
1.1) ขัน้ ตอนการดําเนินงาน (Procedure Manual - PM) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work
Instruction - WI) ทีเ่ ปนเอกสารสวนหนึ่งของระบบคุณภาพ สามารถนํามาใชเปนคูมือ
การดําเนินงานไดเปนอยางดี
1.2) การทํางานมีระบบที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได สามารถคนหาสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหาและขอบกพรองของระบบงานไดอยางรวดเร็ว
1.3) สามารถแกไขและปองกันการเกิดปญหาซํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4) สามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับ
ปรุงงานไดอยางตอเนื่อง
1.5) ประหยัดตนทุนในการดําเนินงาน
2) ประโยชนสําหรับบุคลากรในองคกร
2.1) บุคลากรทุกคนมีสว นรวมในการดําเนินงานระบบคุณภาพ ทําให มีการพัฒนาบุคลากร
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
2.2) บุคลากรของหองสมุดมีความชํานาญและเขาใจในรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ เขา
ใจบทบาทและหนาที่ของตนเองอยางชัดเจน
2.3) บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศกั ยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
2.4) มีการประสานงานทีด่ ีในองคกรเพราะมีการพัฒนาการทํางานเปนทีมหรือเปนกลุม
3) ประโยชนสําหรับลูกคา
ลูกคาไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพ มีความสมํ่าเสมอ ถูกตองตรงตอความตองการ
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