
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 3 / 2558 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม  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. นางพัชรี เวชการ กรรมการ 
9. นางณัชชา             มณีวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
   

     

ผู้ไม่มาประชุม 
-   
 

 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น. 
 เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 รับรองรายงานการประชุม  
          1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันอังคาร  ที่ 17 มีนาคม 2558 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลางครั้งที่ 2/2558  วันอังคาร  ที่ 17 มีนาคม 2558 
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 



 
 

2 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        2.1 ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการรอบ 9 เดือน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน และระดับสถาบัน (1 สิงหาคม 2557-30 เมษายน 2558) 
 
        ประธานรายงานที่ประชุมทราบเรื่องการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
รอบ 9 เดือน ระดับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                       การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน  

                     ประจ าปีการศึกษา 2557 รอบ 9 เดือน (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2557 –  30 เมษายน 2558)  

                                                                   ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

ส านักหอสมุดกลาง 

เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หลักฐาน รายละเอียดที่ด าเนินการ
แล้วและ/หรือก าลัง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ กรณีที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน รอ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบท่ี 1 ปีการศึกษา 
2556 

    

1. ควรน าผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis มา
ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์
วิสัยทัศน์ท่ีเน้นการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
สร้างสรรค์ ท่ีเน้นการก้าวทันเทคโนโลยี 

/   /   มีการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis มาใช้ประกอบ
ในการวางแผนยุทธศาสตร์ 

    

2. ควรมีการก าหนดปฏิทินและวาระการประชุม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนให้สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพ เพื่อให้มีการประเมินและ
ปรับปรุงทันตามก าหนด 

/   /   มีก าหนดปฏิทินการ
ประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วางแผนท่ีสอดคล้องกับ
งานประกันคุณภาพ 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หลักฐาน รายละเอียดที่ด าเนินการ
แล้วและ/หรือก าลัง

ด าเนินการ 

หมายเหตุ กรณีที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน รอ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบท่ี 2                    

1. ควรมีการประเมินให้ครอบคลุมผู้รับบริการ
ทุกระดับ และทุกหน่วยงาน เพื่อน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงได้ตรงตามความต้องการ
มากยิ่งขึ้น 

/   /   ส ารวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการหอสมุด
ครอบคลุมทุกระดับและ
ทุกหน่วยงาน ท้ัง 4 แห่ง 
คือ 1. หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ 2. หอสมุด
สาขา วังท่าพระ 3. 
หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 4. หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

มีการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มผู้ใช้บริการจริง 
ท่ีเข้ามาใช้ห้องสมุด 
ปีการศึกษา ละ 2 
รอบ กระจายท้ัง 4 
แห่ง คือ 3 หอสมุด 
และ หอจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซ่ึงเป็น
กลุ่มผู้ใช้บริการจริง 
อนึ่งหากกระจาย
เก็บข้อมูลให้
ครอบคลุมตามกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเก็บใน
แต่ละคณะวิชากลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ไม่ใช่
ผู้ใช้บริการ ซ่ึงถ้า
จัดเก็บท่ีหอสมุดจะ
ปรากฎชัดว่าเป็น
ผู้ใช้บริการจริง 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หลักฐาน รายละเอียดที่ด าเนินการ
แล้วและ/หรือก าลัง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ กรณีที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน รอ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2. ควรมีการเก็บข้อมูลตัวอย่างของผู้รับบริการ
ให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับประชากรของแต่ละ
หอสมุด โดยควรประเมินให้ครบทุกกลุ่ม
ผู้รับบริการ นักศึกษาทุกระดับชั้น อาจารย์ 
บุคลากร รวมท้ังผู้เข้าใช้อื่นๆ 

  /   /  เนื่องจากการเก็บ
ข้อมูลให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มจะ
ด าเนินการไม่ได้ 
เพราะเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้บริการจริงท่ีเข้า
มาใช้ห้องสมุดซ่ึงใน
ความเป็นจริงกลุ่ม
ผู้ใช้บริการบาง
ประเภทก็ไม่เข้าใช้
ห้องสมุด และไม่ได้
สัมผัสบริการและ
สถานท่ีต่าง ๆ ของ 
หอสมุดแต่ละหอ 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หลักฐาน รายละเอียดที่ด าเนินการ
แล้วและ/หรือก าลัง

ด าเนินการ 

หมายเหตุ กรณีที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน รอ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบท่ี 5    

1. ควรมีการประเมินผลกระทบ ประโยชน์ และ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ให้
สามารถน ามาพัฒนาการบริการในรอบต่อไป 

  /   /   ไม่ขอรับการประเมิน
องค์ประกอบท่ี 5 
เนื่องจากเกณฑ์ไม่
ตรงกับภารกิจของ
ส านักหอสมุดกลาง 

  

2. ควรมีการพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างให้มาก
ขึ้น และเน้นการบูรณาการ 

  /   /   ไม่ขอรับการประเมิน
องค์ประกอบท่ี 5 
เนื่องจากเกณฑ์ไม่
ตรงกับภารกิจของ
ส านักหอสมุดกลาง 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หลักฐาน รายละเอียดที่ด าเนินการ
แล้วและ/หรือก าลัง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ กรณีที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน รอ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3. มีโครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีดี คือ โครงการสายใยทอถักรักษ์ผืน
ผ้าตะวันตก “ผ้าขาวม้าร้อยสี” ท่ีใช้หลักการ
จัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับสังคมในวงกว้าง แสดงถึงความเป็น
ผู้น าสารสนเทศภูมิภาคตะวันตก ควรจะใช้กล
ยุทธ์น้ีเป็นจุดเน้นในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของส านักหอสมุดกลางและ
มหาวิทยาลัย 

  /   /   ไม่ขอรับการประเมิน
องค์ประกอบท่ี 5 
เนื่องจากเกณฑ์ไม่
ตรงกับภารกิจของ
ส านักหอสมุดกลาง 

  

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบท่ี 7   

1. ควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกันของ
บุคลากรทุกระดับและทุกวิทยาเขต  เช่น ควรมี
การจัดการความรู้ไปในทิศทางเดียวกัน  

/   /   มีคณะท างานการจัดการ
ความรู้ท่ีเป็นผู้แทนจากทุก
ระดับและทุกวิทยาเขต
ด าเนินงานการจัดการ
ความรู้จากหอสมุดท้ัง 3 
แห่งร่วมกัน 

   - project งานวิจัย
ของคณะการจัดการ
ความรู้     - ค าสั่ง
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หลักฐาน รายละเอียดที่ด าเนินการ
แล้วและ/หรือก าลัง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ กรณีที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน รอ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2. ควรมีระบบประเมินคุณภาพของการท างาน
ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากร โดยใช้
หลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วน  นอกจากนี้จะต้อง
แก้ปัญหาความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร
ในอนาคต 

/   /   มีการด าเนินการแจ้งผล
การประเมินพร้อมท้ังตอบ
ข้อซักถามกรณีผู้ถูก
ประเมินมีข้อสงสัย 

   - การลงนาม
รับทราบผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

3. ควรมีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศท้ังใน
ส่วนของส านักหอสมุดกลางและส่วนท่ีเชื่อมโยง
กับศูนย์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ควรน า
สารสนเทศท่ีจัดท ามาใช้ในการบริหารจัดการให้
ครบท้ังหมด รวมท้ังเพื่อการประกันคุณภาพด้วย 

/   /   มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดังปรากฎใน
แผนสารสนเทศ 

  แผนสารสนเทศ 

4. ควรมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
สะท้อนถึงความเสี่ยงท่ีแท้จริงของหอสมุด เพื่อ
รองรับอนาคต 

/   /   มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 

  แผนบริหารความ
เสี่ยง 

5. ควรมีการจัดการความรู้ท่ีต่อเนื่องในประเด็น
เดียวกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีสมบูรณ์ 

/   /   มีการจัดด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ 

  แผนการจัดการ
ความรู้ 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หลักฐาน รายละเอียดที่ด าเนินการ
แล้วและ/หรือก าลัง

ด าเนินการ 

หมายเหตุ กรณีที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ชัดเจน รอ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบท่ี 9              

1. ควรมีการพัฒนาต่อยอดการใช้แอพพลิเคชั่น 
(web on mobile) เพื่อสร้างแนวปฏิบัติท่ีดีและ
เผยแพร่สู่ประชาคมในวงกว้าง 

/   /   มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติ
ท่ีดีในการใช้แอพพลิเคชั่น 
(web on mobile) 

   - Best Prectice 
การใช้ web on 
mobile 

2. ควรจัดท ารายงานการประเมินและหลักฐาน
ให้เห็นการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม 

/   /   ปรับปรุงพัฒนาการเขียน 
รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

   - รายงานการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 
2557 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมระดับ
หน่วยงาน 

            

1. ควรเพิ่มตัวชี้วัดด้านศิลปวัฒนธรรม ท่ี
ส านักหอสมุดกลางสามารถด าเนินได้ดีและเป็น
ผู้น าทางสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 /   /  พิจารณาเพ่ิมเติม ในปี
การศึกษา 2557 

    

2. สร้างบรรยากาศของพื้นท่ีสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ / การให้บริการ ให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น 

/   /   มีการจัดท าห้อง study 
room 

    

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ควรเป็นการมอง
ผลกระทบในอนาคตเป็นหลัก เช่น บุคลากร  

/   /   มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในอนาคต ดังแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
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        2.2 ติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ รอบที่ 2 (2 มีนาคม – เมษายน 2558) 
             นางณัชชา มณีวงศ์ รายงานที่ประชุมทราบเรื่อง การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ รอบที่ 
2 (2 มีนาคม – เมษายน 2558)  ซึ่งแต่ละแห่งได้รายงานความก้าวหน้าตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประเมินเดิมของปี
การศึกษา 2556 เพ่ือใช้ข้อมูลกรอกในระบบ CHA QA ด้วย โดยแต่ละแห่งที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการและ
รายงานแล้ว 
มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
          3.1 คู่มือคุณภาพ ส านักหอสมุดกลาง 
     ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาคู่มือคุณภาพ หรือ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของ 
ส านักหอสมุดกลาง ซึ่งนางณัชชา มณีวงศ์ได้ท าการร่างเสร็จแล้ว ทั้งนี้จะได้น าส่งร่างคู่มืองานประกันคุณภาพ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาต่อไป  
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        3.2 แผนบริการวิชาการ 
     ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาเรื่องแผนบริการวิชาการ เนื่องจากเกณฑ์การประเมินของ
องค์ประกอบที่  3 ในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์ ข้อ 2 ก าหนดให้มีโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม จึงเสนอให้ นางณัชชา มณีวงศ์ ส่งแผนบริการวิชาการ ให้ประธาน
ผู้รับผิดชอบโครงการระบุ ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม ที่มีผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์  
 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 
 

                      นางณัชชา    มณีวงศ์   
                                                          ผู้จดรายงานการประชุม 

                         
 

                                                                                     อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                       


