
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที ่2/2559 

วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 
ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 

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

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 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลางครั้งท่ี 1/2559 วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
          2.1 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   
 ประธานมอบหมายให้ นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักหอสมุดกลาง แจ้งรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง นางณัชชา       
มณีวงศ์ แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
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ความก้าวหน้าการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ก าหนดวันตรวจประเมินของหนว่ยงานและคณะวิชา 16 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 
เกณฑ์การเลือกประธาน และคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

- ประธาน   มีต าแหน่ง เทียบเท่า ผู้อ านวยการ หรือ 

คณบดีหรือ มีต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  

แ ล ะ ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม จ า ก  ส ก อ .  แ ล ะ ต้ อ ง เ ป็ น

บุคคลภายนอก 

- กรรมการ จะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมและมีชื่อใน

ฐานข้อมูลผู้ผ่านการอบรมจาก สกอ. 

- กรรมการก่ึงหนึ่งต้องเป็นบุคคลภายนอก 
ข้อมูลอยา่งไม่เป็นทางการ วันที ่18 เมษายน 2559 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง จะด าเนินการติดตามความก้าวหน้าตัวบ่งชี้ รอบ 

9 เดือน โดยจะได้ท าบันทึกแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
2. ตามท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง ได้ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการกับผู้เข้า 

ใช้บริการของหอสมุดท้ัง 3 แห่ง และหอจดหมายเหตุอีก 1 แห่งนั้น คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
และคณะกรรมการประจ าส านัก ได้ให้ค าแนะน าว่า ควรเก็บแบบสอบถามให้ครอบคลุมกลุ่มประชากร ทั้ง
จ านวน และประเภทของประชากร  เลขานุการคณะกรรมการประกันจึงได้ด าเนินการออกแบบส ารวจ ไปยัง
คณะวิชา / หน่วยงานทั้งหมดของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครอบคลุม ทั้งกลุ่มผู้ที่ใช้บริการและผู้ที่ไม่เคยใช้
บริการ ทั้งบุคลากร และนักศึกษาโดยส ารวจความต้องการ และความคาดหวังที่มีต่อการให้บริการของ
หอสมุดด้วยซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการเก็บข้อมูล 
 
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 2.2 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 2 
          ประธานมอบหมายให้ นางณัชชา มณีวงศ์ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
หอสมุด รอบที่ 2 โดยนางณัชชา มณีวงศ์ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการ
ให้บริการของหอสมุดรอบที่ 2 เท่ากับรอบที่ 1 คือได้คะแนน 4.06 เท่ากันทั้งสองรอบ นอกจากนี้ยังมีข้อสรุป
จากบริการและข้อเสนอแนะที่อยากให้หอสมุดด าเนินการ 5 อันดับแรกของแต่ละหอสมุด ดังนี้ 
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หอสมดุ รอบที่ 1 รอบที่ 2
1 หอสมดุพระราชวังสนามจันทร์ 4.02 4.06
2 หอสมดุ สาขาวังท่าพระ 4.12 4.12
3 หอสมดุ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 4.10 4.02
4 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 4.02 4.03
5 ภาพรวมหอสมดุกลาง 4.06 4.06

4.04

แผนภูมิที ่1  แสดง ภาพรวมความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของหอสมุด  2 รอบ

ภาพรวมความพงึพอใจ  (เฉลี่ย 2 รอบ)

4.06

ความพงึพอใจระดับ มาก

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการหอสมุด
รอบที ่1 และ รอบที ่2 ปีการศึกษา 2558

ตารางที ่1  แสดง ภาพรวมความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของหอสมุด  2 รอบ

เฉลี่ย 2 รอบ 4.06

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

สนามจันทร ท่าพระ เพชรบุรี จดหมายเหตุ ส านัก
หอสมุดกลาง

รอบท่ี  4.02 4.12 4.10 4.02 4.06
รอบท่ี 2 4.06 4.12 4.02 4.03 4.06

4.02
4.12 4.10 4.02 4.06

4.06 4.12 4.02 4.03 4.06
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รายละเอียดอ่ืน ๆ  ดังเอกสารแนบ  
 
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 3.1 แบบติดตามความก้าวหน้าตัวบ่งชี้ รอบ 9 เดือน  
           ประธานมอบหมายให้นางณัชชา มณีวงศ์ ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าตัวบ่งชี้รอบ 9 เดือน ต่อ
ส านักงานประกันฯ ดังรายละเอียดที่แนบ และเสนอให้กรรมการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวด้วย 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

1 ขยายเวลาเปิด-ปิดห้องสมดุ

2 ห้องน้้าไมเ่พยีงพอ ควรเปิดให้บริการทุกชั้น และซ่อมแซมให้พร้อมใช้

3 ควรเพิม่จ้านวนหนังสือ ความหลากหลาย  และหนังสือใหม ่ๆ

4 wifi สัญญาณไมท่ั่วถึง

5 เพืม่พืน้ท่ี ท่ีนั่ง โต๊ เกา้อี ้และมมุอา่นหนังสือ

หอสมุดสาขา วังทา่พระ
1 เพิม่จ้านวนหนังสือ  โดยเฉพาะหนังสือ ด้านโบราณคดี และควรมส้ีาเนาหนังสือหลาย ๆ เล่ม
2 เพิม่ปล๊ักไฟ
3 เพิม่พืน้ท่ี ท่ีนั่งอา่น โต๊ะ เกา้อี ้และมมุอา่นหนังสือท่ีสงบ
4 ขยายเวลาเปิด-ปิดห้องสมดุ
5 แอร์หนาวไป

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1 ควรเพิม่จ้านวนหนังสือ หนังสือท่ีหลากหลาย  และหนังสือใหม ่ๆ
2 เพืม่พืน้ท่ี ท่ีนั่ง โต๊ เกา้อี ้และมมุอา่นหนังสือ
3 คอมพวิเตอร์เกา่ ความเร็วช้า
4 ขยายเวลาเปิด-ปิดห้องสมดุ
5 อยากได้ห้องน้้าเพิม่

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศิลปากร
-

5 อันดับข้อเสนอแนะและบริการทีอ่ยากใหห้อสมุดด าเนินการ
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มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

4.1 เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมประจ าเดือน          

                นางณัชชา มณีวงศ์ แจ้งว่า ที่ประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 4/2559  ในวันที่ 20 เมษายน 2559 
ประธาน แจ้ง 1) ให้มีการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง 
ที่ครอบคลุม ขั้นตอน PCDA เพ่ือเสนอที่ประชุม  2) คุณสมปอง มิตสิตะ ประธานคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้สอบถาม เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของงานการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ  
ประธานจึงมอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งข้อมูลและรายละเอียดไปยังประธาน
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการประกันฯ จะได้จัดท าแผนและคู่มือให้สอดคล้อง
กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยจะแนบคู่มือและแผนไปพร้อมบันทึกติดตาม
ความก้าวหน้าตัวชี้วัด และร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ประธาน
คณะกรรมการงานประกันฯ ได้มอบหมายให้ นางณัชชา มณีวงศ์ ประสานงานกับส านักงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอกรอบระยะเวลาการรายงานของแต่ละองค์ประกอบเพ่ือใช้ข้อมูลเขียนคู่มืองาน
ประกันและน าไปใช้ให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยทั้งนี้ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้จัดส่งกรอบระยะเวลาที่
เป็นฉบับร่างมาให้ ที่ประชุมได้พิจารณากรอบระยะเวลาขององค์ประกอบที่ส านักหอสมุดกลางต้องรายงาน
แล้วดังนี้ 
 

กรอบระยะเวลาของการรายงานแต่ละองค ประกอบ 
 

องค ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ปีงบประมาณ 2558 

องค ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบนัและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ปีงบประมาณ 2558 

องค ประกอบที่ 6    ภารกิจ
สนับสนนุการเรียนการสอนและการ
บริหาร 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความพอใจของผู้รับบริการ 
ร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ จากคะแนน
เต็ม 5 

ปีการศึกษา 2558 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ปีการศีกษา 2558 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 จ านวนบริการเชงิรุก (Proactive 
Service) 

ปีงบประมาณ 2558                                                                                                                                                                                                                                        

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-
service) 

ปีการศึกษา 2558 

                                                                  ข้อมูลไม่เปน็ทางการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นควรตามเสนอ 
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4.2  ก าหนดการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ท าการ
ประเมินในวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 และให้ เลขานุการคณะกรรมการประกัน (นางณัชชา มณีวงศ์) 
วางแผนก าหนดการการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือร่างและน าเสนอรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ซึ่งจะได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพในครั้งที่ 3/2559 พิจารณาร่วมกันอีกครั้ง 
โดยก าหนดไว้วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมต่อไป  
   
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นควรตามเสนอ 
  
 
 

เลิกประชุมเวลา 12.30  น. 
 

                      นางณัชชา    มณีวงศ์   
                                                          ผู้จดรายงานการประชุม 

                         
 

                                                                                     อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                       


