
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
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ผู้มาประชุม 
 

1. อาจารย์ ดร.สายสุดา                เตียเจริญ 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ  

ประธานกรรมการ 
 

2. นางจันทร์ฉาย แสงทองศร ี กรรมการ 
3. นางสาวสุภมาศ ศรีโนนม่วง กรรมการ 
4. นางสาวอินทรา อินทร์ตามา กรรมการ 
5. นางฐิติมา กลิ่นทอง กรรมการ 
6. นางสาวกรุณา ศรีเจริญ กรรมการ 
7. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน กรรมการ 
8. นายสมภพ สุขดี กรรมการ 
9. นางณัชชา             มณีวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
   

     

ผู้ไม่มาประชุม 
-   
 

 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น. 
 เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 รับรองรายงานการประชุม  
             1.1 รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลางครั้งท่ี 7/2558 วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558 
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไข 
      หน้า 1 ค าว่ารองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ส านักหอสมุดกลาง แก้ไขเป็น รองผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา   
      หน้า 2 ค าว่า เคยร้องขอว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจ แก้ไขเป็น ได้แจ้งความประสงค์ให้ฝ่ายประกันคุณภาพ
ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการประกันคุณภาพแก่บุคลากรของส านักหอสมุดเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
          2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ รายนามคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ส านัก
หอสมุดกลาง ตามค าสั่งส านักหอสมุดกลาง ที่ 6/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักหอสมุดกลาง 
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มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 2.2 การพัฒนาคุณภาพบริการของส านักหอสมุดกลาง 
          ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ จากการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามที่แจ้งต่อหอสมุดทั้ง 3 
แห่ง และ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วนั้น หอสมุดได้ด าเนินการพัฒนาการให้บริการ ตาม
รายงานดังที่แนบ ในส่วนรายละเอียดการพัฒนาคุณภาพบริการของ หอสมุดสาขา วังท่าพระ ตามที่นักศึกษา
ร้องขอเรื่อง อยากให้เพ่ิมวันส่งหนังสือข้ามวิทยาเขต ที่ประชุมมีมติให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าเดือนเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
         2.3 การด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง 
ประจ าปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2558-31 มกราคม 2559)   
         ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ท าหนังสือแจ้งให้
ส านักหอสมุดกลาง รายงานการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ส านัก
หอสมุดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2558 -31 มกราคม 2559) ทั้งนี้ได้
สรุปเพื่อน าส่งส านักงานประกันแล้ว ดังรายละเอียดตามแนบ 
         ส าหรับเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัด ตามที่กรรมการตรวจประเมินได้เสนอแนะให้พัฒนาตัวชี้วัด ใน
โครงการบริการวิชาการ  เช่น โครงการศิลปากรบุ๊คแฟร์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ตัวชี้วัดคือ
จ านวนผู้เข้าร่วมงาน  อาจพิจารณาหาตัวชี้วัดที่ง่ายและสะดวกในการเก็บข้อมูล เพราะเดิมการจัดเก็บข้อมูล
ค่อนข้างยาก ทั้งนี้อาจเปลี่ยน ตัวชี้วัด หรือ มีวิธีการที่ง่ายแก่การจัดเก็บก็จะท าให้การด าเนินงานง่ายขึ้น  
ทั้งนี้นางสาวสุมาลี วาทีหวานได้เสนอความคิดเห็นในเรื่องการเปลี่ยนตัวชี้วัด อาจเป็นจ านวนหนังสือที่เสนอ
ซื้อโดยคณะวิชา ตามงบที่ได้รับ ก็ถือเป็นตัวชี้วัดที่ดีและง่ายต่อการจัดเก็บ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพจะได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนเรื่อง
การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดโครงการบริการวิชาการและการจัดเก็บข้อมูลต่อไป 
         ในส่วนของการด าเนินงานของคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี แจ้งว่า
ได้รับทราบจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่าได้ด าเนินการพิจารณา กรณีจ านวนผู้เข้าใช้บริการ
ที่น้อยลงแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่  3/2558 จากสถิติผู้เข้าใช้บริการที่
น้อยลงนั้นเนื่องจาก server ในการจัดเก็บสถิติขัดข้อง ท าให้สถิติการเข้าใช้ช่วงเวลาดังกล่าวน้อย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแล้ว ประเด็นนี้จึงไม่ถือเป็นความเสี่ยง  ประธานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพเสนอให้ มีการเก็บสถิติจากหลายส่วนทั้งจากการให้บริการออนไลน์ และการเข้ามาใช้บริการ
โดยตรง ซึ่งอาจจะน าสถิติการเข้าใช้ทางออนไลน์ที่คุณสุมาลี วาทีหวาน รวบรวมน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าเดือน มาพิจารณาข้อมูลร่วมด้วย อีกทั้งยังสามารถน ามาประกอบการพิจารณาใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
 ส่วนของการด าเนินงานของคณะกรรมการการจัดการความรู้ คุณสมภพ สุขดี แจ้งว่า คณะกรรมการ
จัดการความรู้ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว  การด าเนินการบางอย่างอยู่ในระหว่างด าเนินการ และ
เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพเสนอให้
การด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ควรระบุลงในรายงานการประชุมเพ่ือความชัดเจนว่าคณะกรรมการจัดการ



 
 

3 
 

ความรู้ได้ด าเนินการแล้ว ส าหรับข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ส านัก
หอสมุดกลางได้เสนอแจ้งส านักงานประกัน มหาวิทยาลัยไปแล้ว ส่วนรายละเอียดทีเพ่ิมเติมจะได้รายงานใน
รอบท่ี 2 ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
        3.1 แบบติดตามความก้าวหน้าตัวบ่งชี้ รอบ 6 เดือน 
        ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา การติดตามความก้าวหน้าตัวบ่งชี้รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2558 -
มกราคม 2559) โดยแนบแบบฟอร์มแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาที่
รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่าง ๆ  ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ หัวหน้าหอสมุดและหอจดหมายเหตุ เพ่ือ
ด าเนินการรวบรวมและเก็บหลักฐาน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งข้อมูลมายังนางณัชชา มณีวงศ์ ภายใน
วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559  
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
          4.1 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 7/2558 วาระเพ่ือพิจารณา 
เรื่องการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ  ครั้งที่ 
7/2558 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง การรับผิดชอบตัวบ่งชี้ เดิม ในองค์ประกอบที่ 3.  การบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบคือ นางพัชรี เวชการ และ นางเอกอนงค์ ดวงจักร์ แต่เนื่องจากคณะกรรมการได้เปลี่ยนแปลง
ตามค าสั่งส านักหอสมุดกลาง ที่ 6/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ส านัก
หอสมุดกลาง ซึ่งนางพัชรี เวชการ และนางเอกอนงค์ ดวงจักร์ ไม่ได้เป็นกรรมการแล้ว จึงเสนอให้ นางฐิติมา 
กลิ่นทอง และนางสาวกรุณา ศรีเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการตามค าสั่งนี้ เป็นผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 3 แทน
ผู้รับผิดชอบเดิม 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 4.2 การด าเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการออนไลน์ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการตรวจประเมินเสนอแนะให้มีการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการทางออนไลน์ ซึ่งส านักหอสมุดกลางได้มีการจัดท าการส ารวจการให้บริการทาง
ออนไลน์แล้วนั้น แต่เนื่องจากแบบสอบถามไม่สามารถบังคับให้ผู้ เข้าใช้บริการตอบได้ทุกคน อีกทั้ง
แบบสอบถามยังมีการส ารวจแค่ในเว็บไซต์ ของส านักหอสมุดกลางเท่านั้น ที่ประชุมเสนอให้แบบสอบถามมี
รูปแบบที่ดึงดูดความสนใจผู้ใช้บริการ เช่น การจัดท าในรูปแบบป๊อปอัพ (Pop Up) และควรให้มีการส ารวจ
แบบสอบถามออนไลน์จากทุกหน้าเว็บไซต์ของหอสมุดทั้ง 3 แห่ง และหอจดหมายเหตุ ส าหรับผลการส ารวจ
การให้บริการทางออนไลน์ประธานเสนอให้ คุณสมภพ สุขดี ประสานงานเพื่อสรุปผลการส ารวจการให้บริการ
ทางออนไลน์ ถึงเดือนมิถุนายน 2559 นอกจากนี้ประธานจะได้แจ้งหัวหน้าหอสมุดทั้ง 3 แห่ง และหอ
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จดหมายเหตุ ในที่ประชุมประจ าเดือน เพ่ือขอความอนุเคราะห์น าแบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการทาง
ออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์แต่ละแห่ง  
 
 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  
 
 

เลิกประชุมเวลา 13.00  น. 
 

                      นางณัชชา    มณีวงศ์   
                                                          ผู้จดรายงานการประชุม 

                         
 

                                                                                     อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                       


