
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 2 / 2558 

วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2558 
ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 

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

ผู้มาประชุม 
 

1. อาจารย์ ดร.สายสุดา    เตียเจริญ 
    รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ส านักหอสมุดกลาง 

ประธานกรรมการ 
 

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

     

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1. นางพัชรี เวชการ กรรมการ 
 

 

เริ่มประชุม  เวลา  10.15 น. 
 เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 รับรองรายงานการประชุม  
          1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์  ที่ 21 มกราคม 2558 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลางครั้งที่ 1/2558  วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2558 
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        2.1 ก าหนดการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา  
        ประธานรายงานที่ประชุมทราบก าหนดวันประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ในปี 
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

ก าหนดการประชุมงานประกันคณุภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2558 

คร้ังท่ี 1 วันพุธ 21   มกราคม    2558 

คร้ังท่ี 2 วันพุธ 11   มีนาคม      2558 

คร้ังท่ี 3 วันพุธ 20   พฤษภาคม  2558 

คร้ังท่ี 4 วันพุธ 8     กรกฎาคม   2558 

คร้ังท่ี 5 วันพุธ 9     กันยายน     2558 

คร้ังท่ี 6 วันพุธ 11   พฤศจิกายน  2558 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 

        2.2 องค์ประกอบและเกณฑ์ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง 

             ประธานรายงานที่ประชุมทราบเรื่ององค์ประกอบและเกณฑ์ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
ของส านักหอสมุดกลาง  ทั้งนี้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งองค์ประกอบที่
ใช้ในการประเมิน ของส านักหอสมุดกลาง เป็นเกณฑ์การประเมินของ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) แตไ่ดด้ึงเฉพาะองค์ประกอบที่มีความเก่ียวข้องกับภารกิจของส านักหอสมุดกลางและให้
ส านักหอสมุดด าเนินการแจ้งองค์ประกอบและเกณฑ์ซึ่งเป็นภารกิจของตนเองเพ่ิมเติมไปยังส านักงานประกัน
คุณภาพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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องค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
          3.1 เกณฑ์การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาเกณฑ์การด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักหอสมุดกลาง 
ในแต่ละองค์ประกอบ โดยเฉพาะเกณฑ์ข้อที่ 2 ในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของหน่วยงานสนับสนุนฯเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กุล่มสถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุนฯ   ขอยกเว้นการ
ประเมิน เนื่องจากเกณฑ์ไม่สอดคล้องกับภารกิจของส านักหอสมุดกลาง และเลื่อนเกณฑ์ข้อที่ 3 -7 เป็น 2-6 
ตามล าดับ ส าหรับในเกณฑ์อ่ืน ๆ มีการด าเนินงานดังนี้ 

รายละเอียด เกณฑ์ของแต่ละตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ หมายเหตุ 
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์ สกอ. 
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของหน่วยงานสนับสนุนฯ

เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
สนับสนุนฯ 

เกณฑ์ สกอ. 

6. ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร  6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกณฑ์ สกอ. 

(ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนฯ) 6.2 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

เกณฑ์ สกอ. 

 6.3  จ านวนบริการเชิงรุก  
(Proactive service) 

เกณฑ์ PULINET 

 6.4 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
 (E-service) 

เกณฑ์ PULINET 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์ 
3. การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าฯ/กรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

สกอ. 

 การด าเนินการ  ด าเนินการแล้วและน าเสนอที่ประชุมกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง
ครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 18 มีนาคม 2558 เพื่อพิจารณา 

 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 

 การด าเนินการ มอบหมายให้คุณณัชชา มณีวงศ์ สอบถามแนวทางปฏิบัติของเกณฑ์นี้ของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ ประธานฯจะด าเนินการสอบถามแนวทางปฏิบัติของเกณฑ์นี้กับ
คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของส านักหอสมุดกลางต่อไป 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์ 
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า  
 การด าเนินการ เลือกโครงการบริการวิชาการมา 1 โครงการซ่ึงเป็นโครงการแบบให้เปล่า  
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 

และน าเสนอกรรมการประจ าฯ/กรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา 
 

 การด าเนินการ โครงการในปีงบประมาณ 2558 สิ้นสุดการด าเนินงานใน ปีงบประมาณ 
2559 ให้รายงานเฉพาะโครงการท่ีด าเนินงานเสร็จแล้ว 

 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
 การด าเนินการ ในการด าเนินงานทุกโครงการให้มีการสรุปข้อเสนอแนะข้อควรปรับปรุงใน

แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคมในรอบต่อไป 

 

 6. หน่วยงานสนับสนุนฯมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  
 การด าเนินการ พิจารณาโครงการบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่

สังคมในระดับสถาบัน 
 

5. การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารของ
หน่วยงานสนับสนุนฯเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของ 
หน่วยงานสนับสนุนฯ 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
สนับสนุนฯและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุนฯ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

สกอ. 

การด าเนินการ มอบหมายให้งานแผนฯ น าแผนปฏิบัติงานพิจารณา ร่วมกับการวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็ง (ท่ีมีการวิเคราะห์อยู่แล้ว) วางแผนจัดต้ังงบประมาณ โดยมีการประเมินผล
ตามแผนด้วย 

 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
พิจารณาเกณฑ์ 

 

 การด าเนินการ ท าเรื่องแจ้งส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร ไม่ขอรับการ
ประเมินในเกณฑ์ข้อท่ี 2 เนื่องจากภารกิจของส านักหอสมุดกลางไม่สอดคล้องกับการ
ด าเนินการในเกณฑ์ข้อนี้  

 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  (ปรับเป็น ข้อ 2 แทน) 

 

 การด าเนินการ (ปรับเป็นข้อ 2) มีการด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีแสดงผลการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน  
 

 การด าเนินการ (ปรับเป็นข้อ 3) ศึกษาหลักธรรมาภิบาล 10 ประการและศึกษา
ความสัมพันธ์และความสอดคล้องของการด าเนินงานของกิจกรรมกับหลักธรรมาภิบาล 
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องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์ 
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัตงิานจริง  

 

 การด าเนินการ (ปรับเป็นข้อ 4) มีการด าเนินงานโดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ และ
มอบหมายให้คุณภาษิณี ปานน้อย ด าเนินการสรุปแนวปฏิบัติท่ีดีจากการน าเสนอผลงาน
วิชาการ ณ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงได้รับรางวัลการน าเสนอดีเด่นเข้า
ร่วมในเกณฑ์ข้อนี้ด้วย 

 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานสนับสนุนฯ  

 

 การด าเนินการ (ปรับเป็น ข้อ5) และมอบหมายคุณสมภพ สุขดี ติดตามจากคณะ
กรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงได้ด าเนินการให้บุคลากรเสนอเรื่องที่ประสงค์จะพัฒนา
ตนเอง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์แผนงานพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP) โดยทั้งนี้ให้
แจ้งด้วยว่าปีน้ีมุ่งพัฒนาด้านใด 

 

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานสนับสนุนฯท่ีได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานตามปกติท่ีประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

 

 การด าเนินการ (ปรับเป็น ข้อ 6) การด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ประเมินเก่าของ สกอ. ใน
องค์ประกอบท่ี 1,7,9 เดิมซ่ึงครอบคลุมการด าเนินการของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คือ การควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยวงจรคุณภาพ PDCA ท่ีประกอบด้วย 
Plan การวางแผน Do การปฏิบัติ Check การตรวจสอบ และ Act การปรับปรุงพัฒนา 

 

6. ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนฯ) 
6.1 ระดับความพึงพอใจ ร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5 สกอ. 

ของผู้รับบริการ การด าเนินการ ด าเนินการเหมือนเดิมโดยใช้คะแนนเฉลี่ยจากการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อหอสมุดและหอจดหมายเหตุท้ัง 4 แห่ง  

 

6.2 การบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

  1. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา     
   อย่างน้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ  
   อินเตอร์เน็ต 
 การด าเนินการ มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มีบริการห้องค้นคว้ากลุ่มเดี่ยวและอื่น ๆ  
(กรรมการของแต่ละหอสมุดพิจารณาเพ่ิมเติม) 

สกอ. 

 
2. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 

 

 
การด าเนินการ มีการน าข้อมูลทะเบียนนักศึกษาเชื่อมโยงกับการเป็นสมาชิกห้องสมุด โดย 
ใช้บัตรนักศึกษาเป็นบัตรห้องสมุดด้วย (กรรมการของแต่ละหอสมุดพิจารณาเพ่ิมเติม) 
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องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์ 

 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
การด าเนินการ แต่ละหอมีการด าเนินการในด้านต่างๆ เช่นมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคี 
(มอบหมายให้กรรมการแต่ละหอพิจารณาเพ่ิมเติม) 

 

 4. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5 

 

 การด าเนินการ ด าเนินการเหมือนเดิมโดยใช้คะแนนเฉลี่ยจากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการท่ีมีต่อหอสมุดและหอจดหมายเหตุท้ัง 4 แห่ง ซ่ึงครอบคลุมข้อ 1-3  

 

 5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

 การด าเนินการ น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และน าเข้าท่ีประชุมประจ าเดือน ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการวางแผนปรับปรุง
พัฒนางานพร้อมแจ้งรายงานการปรับปรุงพัฒนา 

 

6.3 จ านวนบริการเชิงรุก  
(Proactive service) 

1.9 จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ  
1 = จ านวน 1 – 2 บริการ  
2 = จ านวน 3 – 4 บริการ 
 3 = จ านวน 5 – 6 บริการ 
 4 = จ านวน 7 – 8 บริการ  
5 = จ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 9 บริการ 
ค าอธิบาย บริการเชิงรุก หมายถึง บริการหรือกิจกรรมท่ีห้องสมุดด าเนินการโดยผูใชบริการ 
ไมไดรองขอหรือคาดหวัง (Beyond Expectation) อาจจะเปนบริการและกิจกรรมหลัก
และ/หรือบริการ และกิจกรรมเสริม ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการด าเนินการเพอเปื่ นอีก
ทางเลือกท่ี จะช่วยใหผูใชมีความ สะดวกในการรับบริการหรือรับขาวสารจากหองสมุดท่ี
เป็นประโยชนตอผูใชโดยด าเนินการในรูปแบบ การเขาถึงผูใชบริการโดยตรงท้ังใน และนอก
สถานท่ี หรือการใหบริการผานระบบเครือขาย อินเทอรเน็ต 

PULINET 

 การด าเนินการ ทุกหอสมุดด าเนินการและรายงาน  
6.4 จ านวนบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 (E-service) 

1.10 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) 
เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ  
1 = จ านวน 1 – 2 บริการ  
2 = จ านวน 3 – 4 บริการ  
3 = จ านวน 5 – 6 บริการ  
4 = จ านวน 7 – 8 บริการ 
5 = จ านวนมากกวาหรือเทา 9 บริการ  
ค าอธิบาย บริการอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใหบริการของหองสมุดในรูปแบบออนไลน 
ผานทางเว็บไซตหรือระบบเครือขายสารสนเทศใหนับจ านวนการบริการอเล็กทรอนิกส 1 
ระบบ เปน 1 บริการ ท้ังนี้ไมรวมบริการหรือชุดค าสั่งพืน้ฐาน (Module) ท่ีเปนสวนหน่ึง
ของระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

PULINET 

 การด าเนินการ ทุกหอสมุดด าเนินการและรายงาน  
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มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ประธานรายงานแจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 
        3.2 ตัวบ่งชี้ PULINET 
              ประธานเสนอคณะกรรมการพิจาณาตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของส านักหอสมุดกลาง โดย
พิจารณาจากตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) กรรมการร่วมพิจารณาแล้ว ให้เพ่ิมเติม จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive service)  
2. ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)  

 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 
เลิกประชุมเวลา 12.45  น. 
 
 
                      นางณัชชา    มณีวงศ์ 

          ผู้จดรายงานการประชุม 
                         
                              
    

                                                                                     อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                       


