
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 1 / 2558 

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2558 
ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 

------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. อาจารย์ ดร.สายสุดา    เตียเจริญ 
    รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ส านักหอสมุดกลาง 

 
ประธานกรรมการ 

2. นางพัชรี เวชการ กรรมการ 
3. นางจันทร์ฉาย แสงทองศร ี กรรมการ 
4. นางสาวภาษิณี ปานน้อย กรรมการ 
5. นางสาวสุภมาศ ศรีโนนม่วง กรรมการ 
6. นางสาวอินทรา อินทร์ตามา กรรมการ 
7. นายสมภพ สุขดี กรรมการ 
8. นางเอกอนงค์ ดวงจักร์  กรรมการ 
9. นางณัชชา             มณีวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

     

 
 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น. 
 เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลางครั้งที่ 6/2557 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2557 
 
 

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยแก้ไข เพ่ิมผู้เข้าร่วมประชุมคือ คุณสมภพ สุขดี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 2.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเพ่ือทราบจากที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2557 
      ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ รายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2557 เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย คือ 
               1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร

ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน เริ่มใช้ปีการศึกษา 2557 ก าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) 

เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซอ้นของการจัดท ารายงานของสถาบนัอุดมศกึษา 

     2. ปีการศึกษา 2559 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะมี

การประเมินสถาบันการศึกษาทุกระดับใน 22 จังหวัด (Area Based) กับมหาวิทยาลัยที่ครบการประเมิน 

5 ปีแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคณะวิชาที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 2.2 การคัดเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ การคัดเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จะเลือก
จากการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรมใหม่ที่จะด าเนินการอบรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ก าหนดวัน
ประเมินจะเป็นเดือน สิงหาคม 2558 รายละเอียดต่าง ๆ ต้องรอยืนยันอีกครั้งจากส านักงานประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 3.1   ก าหนดการประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง ปี 
พ.ศ. 2558 
        ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณา ก าหนดการประชุมและเสนอขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการ
ประชุมเป็น 2 เดือน 1 ครั้ง โดยก าหนดการประชุมครั้งต่อไปเป็นวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2558 
 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 
 3.2   แผนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง ปี พ.ศ. 2558 
        ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณาแผนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2557 โดยเสนอเพ่ิม 
                  1. แผนการจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ เพ่ือใช้ข้อมูลในการจัดท า SAR รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาได้สะดวกรวดเร็ว  
                  2. แผนการท าวิจัย เรื่อง Happy workplace ในองค์กร โดยอาจท าเป็นงานวิจัยร่วมกันของ
คณะท างานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 

 3.3   ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ 
        ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณาผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใน
การพิจารณาตรวจหลักฐานของแต่ละตัวบ่งชี้ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 

ล าดับ องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ (สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน อ.ดร.สายสุดา/คุณสมภพ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 

2. ตัวบ่งชี้ที ่2.5 : ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คุณจันทร์ฉาย/คุณสุภมาศ 
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม  (ตัวชี้วัดคุณภาพของเครือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาค PULINET) 

3. 
ตัวบ่งชี้ที ่2.9 : จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive service) 
   ใช้เกณฑ์ PULINET เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพ  1.9 จ านวนบริการเชิงรกุ (Proactive 
Serice) 

คุณจันทร์ฉาย/คุณสุภมาศ 

4. 
ตัวบ่งชี้ที ่2.10 : จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) 
   ใช้เกณฑ์ PULINET ตัวบ่งช้ีคุณภาพ  1.10 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-
service) 

คุณจันทร์ฉาย/คุณสุภมาศ 

5. 
ตัวบ่งชี้ที ่2.11 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 
   ใช้เกณฑ์ PULINET ตัวบ่งช้ีคุณภาพ  1.4  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อการให้บริการห้องสมดุ 

คุณจันทร์ฉาย/คุณสุภมาศ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

6. 
ตัวบ่งชี้ที ่5.3 : จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม/ชุมชน 
   ใช้เกณฑ์ PULINET ตัวบ่งช้ีคุณภาพ  6.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน 

คุณเอกอนงค์/คุณพัชรี 

7. 
ตัวบ่งชี้ที ่5.4 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแกส่ังคม/ชุมชน 
    ใช้เกณฑ์ PULINET ตัวบ่งช้ีคุณภาพ  6.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน 

คุณเอกอนงค์/คุณพัชรี 

 
 



 
 

4 
 

 

ตัวบ่งชี้ (สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

8. 
 

ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน คุณณัชชา/คุณอินทรา 

9. ตัวบ่งชี้ 7.2  : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ คุณณัชชา/คุณอินทรา 

10. ตัวบ่งชี้  7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ คุณณัชชา/คุณอินทรา 

11. ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง คุณณัชชา/คุณอินทรา 

องค์ประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ 

12. ตัวบ่งชี้ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ อ.ดร.สายสุดา / คุณภาษิณี 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

13. ตัวบ่งชี้ที ่9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อ.ดร.สายสุดา 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 
 3.4   การติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และภายนอก 
(สมศ.) ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 และผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินปีการศึกษา 2556 ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน 
          ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ และผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน โดยที่
ประชุมเสนอผลการด าเนินงานดังนี้ 
  



 

 

 การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน 

   ประจ าปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1 (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2557 –  1 มกราคม 2558) 

         

 ผลการด าเนินงานตามการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (สกอ. ) และผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2556 

ส านักหอสมุดกลาง    

   

เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ หลักฐาน รายละเอียดที่ด าเนินการ
แล้วและ/หรือก าลัง

ด าเนินการ 

 
หมายเหต ุกรณีทีย่ังไม่ได้

ด าเนินการ ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน 
รอ

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม                

เกณฑ์ 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตวั
บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

/     /     มีการจัดท าแผนบริการ
วิชาการประจ าป ี

 

เกณฑ ์2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน 
มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม 

/     /     รายละเอียดโครงการตาม
แผนบริการวิชาการประจ าป ี
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ หลักฐาน 
รายละเอียดที่ด าเนินการ

แล้วและ/หรือก าลัง
ด าเนินการ 

 
หมายเหต ุกรณีทีย่ังไม่ได้

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน 
รอ

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ  

 

เกณฑ ์3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

/     /     รายละเอียดโครงการอบรม
ครู และค่ายเด็ก 

 

เกณฑ ์4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

  /     /   สรุปผลโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

 

เกณฑ ์5. น าผลการประเมินตามขอ้ 4  มาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

  /     /   อยู่ระหว่างด าเนินการ  

เกณฑ ์6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวชิาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน 

  /     /   อยู่ระหว่างด าเนินการ  

องค์ประกอบที่ 4 การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

               

เกณฑ์ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ หลักฐาน 
รายละเอียดที่ด าเนินการ

แล้วและ/หรือก าลัง
ด าเนินการ 

 
หมายเหต ุกรณีทีย่ังไม่ได้

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน 
รอ

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ  

 

เกณฑ ์2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และก าหนดตวับ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

               

เกณฑ ์3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

               

เกณฑ ์4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

               

เกณฑ ์5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

               

เกณฑ ์6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

/     /     จัดท าหนังสือหนังใหญ่วัด
ขนอน เพื่ออนุรักษ์และ
เผยแพร่หนังใหญ ่

โครงการความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ ์7. ก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ หลักฐาน 
รายละเอียดที่ด าเนินการ

แล้วและ/หรือก าลัง
ด าเนินการ 

 
หมายเหต ุกรณีทีย่ังไม่ได้

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน 
รอ

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ  

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากบั
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

               

เกณฑ์ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเช่ือมโยงกบัวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบนั รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

/     /     มีการวิเคราะห ์SWOT ทั้ง
แผนกลยุทธ ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

 

เกณฑ ์2. ด าเนินการวิเคราะหข์้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหนว่ยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพือ่พัฒนานักศึกษา อาจารย ์
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยา่งต่อเนื่อง 
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

    /     / มหาวิทยาลัยขอข้อมูลคณะ
วิชาเพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหวั 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ หลักฐาน 
รายละเอียดที่ด าเนินการ

แล้วและ/หรือก าลัง
ด าเนินการ 

 
หมายเหต ุกรณีทีย่ังไม่ได้

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน 
รอ

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ  

 

เกณฑ ์3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจัจัยภายนอก หรือปัจจยัที่ไม่สามารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 

  /   /     แผนบริหารความเส่ียง  

เกณฑ ์4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอยา่ง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการทีแ่สดงผลการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

/     /     ด าเนินการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

เกณฑ ์5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู ้อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  /     /   มีการจัดท างานวิจัย เร่ือง
แนวทางการพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านัก
หอสมุดกลาง ม.ศิลปากร 

 

เกณฑ ์6. การก ากับติดตามผลการด าเนนิงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

/     /     มีการประชุมเพื่อวางแผน 
ก ากับ ดูแล การด าเนินงาน
ตามแผน 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ หลักฐาน 
รายละเอียดที่ด าเนินการ

แล้วและ/หรือก าลัง
ด าเนินการ 

 
หมายเหต ุกรณีทีย่ังไม่ได้

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน 
รอ

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ  

 

เกณฑ์ 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกจิและพัฒนาการของคณะที่ได้
ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

/     /     มีประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพิจารณา พร้อมก ากับ
ติดตาม และควบคุม การ
ด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

 

เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ หลักฐาน 
รายละเอียดที่ด าเนินการ

แล้วและ/หรือก าลัง
ด าเนินการ 

 
หมายเหต ุกรณีทีย่ังไม่ได้

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน 
รอ

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ  

 

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 1 ปีการศกึษา 2556    

1. ควรน าผลการวิเคราะห ์SWOT Analysis มาใช้ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทยว์ิสัยทัศน์ที่เน้น
การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ ที่เน้น
การก้าวทันเทคโนโลย ี

/     

  

/   มีการวิเคราะห ์SWOT 
Analysis มาใช้ประกอบใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ 

 

2. ควรมีการก าหนดปฏิทินและวาระการประชุมที่
เกี่ยวขอ้งกับการวางแผนให้สอดคล้องกบัการประกัน
คุณภาพ เพื่อให้มีการประเมินและปรับปรุงทันตาม
ก าหนด 

/     /     มีก าหนดปฏิทินการประชุมที่
เกี่ยวขอ้งกับการวางแผนที่
สอดคล้องกับงานประกัน
คุณภาพ 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ หลักฐาน 
รายละเอียดที่ด าเนินการ

แล้วและ/หรือก าลัง
ด าเนินการ 

 
หมายเหต ุกรณีทีย่ังไม่ได้

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน 
รอ

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ  

 

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 2 ปีการศกึษา 2556                
1. ควรมีการประเมินให้ครอบคลุมผู้รับบริการทุก
ระดับ และทุกหน่วยงาน เพื่อน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงได้ตรงตามความต้องการมากยิง่ขึ้น 

/     /     ส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการหอสมุดครอบคลุม
ทุกระดับและทุกหน่วยงาน 
ทั้ง 4 แห่ง คือ 1. หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ 2. 
หอสมุดสาขา วังท่าพระ 3. 
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 4. หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้ใช้บริการจริง ที่เข้ามาใช้
ห้องสมุด ปีการศึกษา ละ 2 
รอบ กระจายทั้ง 4 แห่ง คือ 
3 หอสมุด และ หอจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการจริง 
อนึ่งหากกระจายเก็บข้อมูล
ให้ครอบคลุมตามกลุ่ม
ตัวอยา่ง โดยเกบ็ในแต่ละ
คณะวิชากลุ่มตัวอย่างที่ได้
ไม่ใช่ผู้ใช้บริการ ซึ่งถ้า
จัดเก็บที่หอสมุดจะปรากฎ
ชัดว่าเป็นผู้ใช้บริการจริง 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ หลักฐาน รายละเอียดที่ด าเนินการ
แล้วและ/หรือก าลัง

ด าเนินการ 

 
หมายเหต ุกรณีทีย่ังไม่ได้

ด าเนินการ ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน 
รอ

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

2. ควรมีการเก็บข้อมูลตวัอยา่งของผู้รับบริการให้มี
สัดส่วนที่เหมาะสมกับประชากรของแตล่ะหอสมุด 
โดยควรประเมินให้ครบทุกกลุ่มผู้รับบรกิาร นักศึกษา
ทุกระดับชั้น อาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้เข้าใช้อื่นๆ 

    /     /   

เนื่องจากการเกบ็ข้อมูลให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มจะ
ด าเนินการไม่ได้ เพราะเก็บ
ข้อมูลจากผู้ใช้บรกิารจริงที่
เข้ามาใช้ห้องสมุดซ่ึงในความ
เป็นจริงกลุ่มผู้ใช้บริการบาง
ประเภทก็ไม่เข้าใช้ห้องสมุด 
และไม่ได้สัมผัสบริการและ
สถานที่ต่าง ๆ ของ หอสมุด
แต่ละหอ 

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 5 ปีการศกึษา 2556                

1. ควรมีการประเมินผลกระทบ ประโยชน์ และ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ให้สามารถ
น ามาพัฒนาการบริการในรอบต่อไป 

    /     /   ไม่ขอรับการประเมิน
องค์ประกอบที่ 5 เนื่องจาก
เกณฑ์ไม่ตรงกับภารกิจของ
ส านักหอสมุดกลาง 2. ควรมีการพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างให้มากขึ้น 
และเน้นการบูรณาการ 

    /     /   
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ หลักฐาน รายละเอียดที่ด าเนินการ
แล้วและ/หรือก าลัง

ด าเนินการ 

 
หมายเหต ุกรณีทีย่ังไม่ได้

ด าเนินการ ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน 
รอ

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

3. มีโครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ดี คือ โครงการสายใยทอถกัรักษ์ผืนผ้า
ตะวันตก “ผ้าขาวม้าร้อยส”ี ที่ใช้หลักการจัดการ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั
สังคมในวงกว้าง แสดงถึงความเป็นผู้น าสารสนเทศ
ภูมิภาคตะวันตก ควรจะใช้กลยุทธ์นี้เป็นจุดเน้นใน
การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมของส านัก
หอสมุดกลางและมหาวิทยาลยั 

    /     /   ไม่ขอรับการประเมิน
องค์ประกอบที่ 5 เนื่องจาก
เกณฑ์ไม่ตรงกับภารกิจของ
ส านักหอสมุดกลาง 

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 7 ปีการศกึษา 2556                

1. ควรมีการบูรณาการการท างานรว่มกนัของบุคลากร
ทุกระดับและทุกวิทยาเขต  เช่น ควรมีการจัดการความรู้
ไปในทิศทางเดียวกัน  

/     /     มีคณะท างานการจัดการ
ความรู้ที่เป็นผู้แทนจากทุก
ระดับและทุกวิทยาเขต
ด าเนินงานการจัดการ
ความรู้จากหอสมุดทั้ง 3 
แห่งร่วมกัน 

 

2. ควรมีระบบประเมินคุณภาพของการท างานให้
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากร โดยใช้หลักธรร
มาภิบาลให้ครบถว้น  นอกจากนีจ้ะต้องแก้ปัญหาความ
เส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต 

/     /     มีการด าเนินการแจ้งผลการ
ประเมินพร้อมทั้งตอบข้อ
ซักถามกรณีผู้ถูกประเมินมี
ข้อสงสัย 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ หลักฐาน รายละเอียดที่ด าเนินการ
แล้วและ/หรือก าลัง

ด าเนินการ 

 
หมายเหต ุกรณีทีย่ังไม่ได้

ด าเนินการ ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน 
รอ

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

3. ควรมีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งในส่วนของ
ส านักหอสมุดกลางและส่วนที่เชื่อมโยงกบัศูนย์
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ควรน าสารสนเทศที่จัดท ามาใช้
ในการบริหารจัดการให้ครบทั้งหมด รวมทั้งเพื่อการ
ประกันคุณภาพดว้ย 

/     /     มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดังปรากฎในแผน
บริหารความเส่ียง 

 

4. ควรมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงที่สะท้อนถึง
ความเส่ียงที่แท้จริงของหอสมุด เพื่อรองรับอนาคต 

/     /     มีการวิเคราะห์ความเส่ียง
ตามแผนบริหารความเส่ียง 

 

5. ควรมีการจัดการความรู้ที่ต่อเนื่องในประเด็น
เดียวกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ 

/ 

    

/ 

    

มีการจัดด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู ้

 

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 9 ปีการศกึษา 2556                

1. ควรมีการพัฒนาต่อยอดการใช้แอพพลิเคชั่น (web 
on mobile) เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่สู่
ประชาคมในวงกวา้ง 

  /     /   มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ในการใช้แอพพลิเคชั่น 
(web on mobile) 

 

2. ควรจัดท ารายงานการประเมินและหลักฐานให้เห็น
การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

/     /     ปรับปรุงพัฒนาการเขียน 
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ หลักฐาน รายละเอียดที่ด าเนินการ
แล้วและ/หรือก าลัง

ด าเนินการ 

 
หมายเหต ุกรณีทีย่ังไม่ได้

ด าเนินการ ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน 
รอ

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมระดับ
หน่วยงาน               

 

1. ควรเพิ่มตัวชี้วัดด้านศิลปวัฒนธรรม ที่
ส านักหอสมุดกลางสามารถด าเนินได้ดีและเป็นผู้น า
ทางสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรม   /     /   

พิจารณาเพิ่มเติม ในปี
การศึกษา 2557 

 

2. สร้างบรรยากาศของพื้นที่สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ / การให้บรกิาร ให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น /     /     

มีการจัดท าหอ้ง study 
room 

 

3. การวิเคราะห์ความเส่ียง ควรเป็นการมอง
ผลกระทบในอนาคตเป็นหลัก เช่น บุคลากร  

/     /     

มีการวิเคราะห์ความเส่ียงใน
อนาคต ดังแผนบริหารความ
เส่ียง 

 

 
      มติ  ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 



 

 

 3.5   การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล 
           ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาเรื่องการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐานของส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้อาจจะจัดท าข้อมูลพื้นฐาน 1 รายการก่อน โดยเก็บรวบรวมใน
รูปแบบออนไลน์เพ่ือเป็นการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ให้คุณสมภพประสานงานต่อไป 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 
  
เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 
 
 
                      นางณัชชา    มณีวงศ์ 

          ผู้จดรายงานการประชุม 
                         
                              
    

                                                                                     อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
             ผู้ตรวจรายงานการประ                                                                       


