
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที ่3/2559 

วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 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 2/2559 ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลางครั้งท่ี 2/2559 วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขหน้า 2  ค าว่า แต่ละหอ แก้ไขเป็น แต่ละหอสมุด 
และหน้า 5 ค าว่า กรอบระยะเวลาของการรายงาน แก้ไขเป็น กรอบระยะเวลาของการรายงาน 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
          2.1 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียม
ความพร้อมเพ่ือในอนาคตอาจจะรับการประเมินโดยใช้เกณฑ์ EdPEx โดยได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดท าโครงร่างองค์กร ในวันที่ 2 และ 10 มิถุนายน 2559 ซึ่งมอบหมายให้ นางอาทิตา นกอยู่ 
(เลขานุการส านักงานเลขานุการ ส านักหอสมุดกลาง) นางณัชชา มณีวงศ์ และนายสมภพ สุขดี เข้าร่วมอบรม
ในเรื่องดังกล่าว  โดยมอบหมายให้ นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักหอสมุดกลางและนายสมภพ สุขดี แจ้งรายละเอียดการอบรมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท า
โครงร่างองค์การ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 8.45-16.30 น. เป็นการบรรยายในเรื่อง “เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และหลักการเขียนโครงร่างองค์กร (ลักษณะองค์กร/
สภาวการณ์ขององค์กร)” บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นันทนา ศิริทรัพย์ และมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ประเด็น ถาม-ตอบ จากการเขียนโครงร่างองค์กร นอกจากนี้ยังมีการมอบหมาย
งานให้เขียนโครงร่างองค์กรของแต่ละหน่วยงาน และก าหนดส่งงานวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เพ่ือน ามาฝึก
ปฏิบัติในการอบรมวันที่สอง  วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559 ทบทวนหลักการเขียนโครงร่างองค์กร พร้อมทั้ง
ให้มีการน าเสนอโครงร่างองค์กรที่มอบหมายให้แต่ละคณะจัดท าซึ่งก าหนดส่งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ใน
ส่วนของส านักหอสมุดกลาง วิทยากรแจ้งรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

1. ประเด็นของวิสัยทัศน์ให้แก้ไขในลักษณะมีเนื้อหาของความคาดหวัง ความท้าทาย แรงปรารถนา ที่
มองการไกล และต้องการให้ส านักหอสมุดกลางเกิดข้ึน  ให้มีการก าหนดขอบเขตของเวลาที่ต้องการ 
อาจเป็นช่วงระยะเวลาของการถือครองต าแหน่งผู้บริหาร หรือในระยะเวลา 5 ปี 10 ปีก็ได้ 

2. คู่เทียบ หมายถึง คู่เทียบที่ตั้งไว้เพ่ือให้เราคาดหวังและท้าทายที่จะด าเนินการให้การปฏิบัติงานเรามี
ประสิทธิภาพใกล้คู่เทียบ หรือ ท าได้ดีกว่า เพราะฉะนั้นคู่เทียบของเราต้องมีมาตรฐานที่ดีกว่าสูงกว่า
เรา 

3. การเขียนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของส านักหอสมุดกลางดีอยู่แล้ว แต่ควรจะน าสิ่งที่จะด าเนินการมา
ดูเพ่ือใช้ประกอบให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

“ส านักหอสมุดกลางให้บริการทั้ง 3 วิทยาเขต โดยเน้นตามบริบทของการเรียนสอนแต่ละวิทยาเขต 
ดังนี้ 1) ผลักดัน หอสมุดสาขา วังท่าพระ  สู่ความเป็นผู้น าสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม 2) สร้าง
ระบบการบริหารหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3) พัฒนาศูนย์
ข้อมูลภาคตะวันตก หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ สู่ความเป็นผู้น าสารสนเทศภูมิภาคตะวันตก 4)
สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดส านักหอสมุดกลางเผยแพร่สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม สู่สังคม
ภายนอก” 

4. การเขียนโครงสร้างองค์กร ให้เขียนแผนผังตามลักษณะสายการบังคับบัญชา โดยใช้เส้นทึบ และเส้น
ปะเป็นตัวแปรความหมายได้ว่า สายการบังคับบัญชาหลัก คือใคร รองคือใคร 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
          2.2 ก าหนดวันประเมิน และรายนามคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา 

     ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ก าหนดวันประเมิน และรายนามคณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ส านักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
09.00-09.20 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับและ

รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพของส านัก
หอสมุดกลาง 
 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 
 

09.20-10.00 น. 
(09.20-09.30) 

 

(09.30-09.40) 
 

(09.40-09.50) 
 

(09.50-10.00) 

น าเสนอ : ผลงานเด่น  
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

10.00-10.10 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมวางแผนการ
ประเมิน 
 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

10.10-10.25 น. อาหารว่าง ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

10.25-12.00 น. ศึกษาเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องกับรายงานการ
ประเมินตนเอง 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

13.00-14.00 น. ศึกษาเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องกับรายงานการ
ประเมินตนเอง (ต่อ) 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

14.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เยี่ยมชมหน่วยงาน 
 

ฝ่าย/ งาน ส านักหอสมุดกลาง 

15.00-15.15 น. อาหารว่าง ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

15.15-16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมิน
และให้ข้อเสนอแนะ 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

 

          หมายเหตุ - ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
 

 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช 
    คณะวิทยาการจัดการ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
 

ประธาน 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุหลนั กุลวิจิตร 
    คณะอักษรศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

กรรมการ 

3.  อาจารย์ พฤกษา ดวงผาสุข 
    คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

กรรมการ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  

 3.1 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2558  
 ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 
2558 ซึ่งประธานได้ด าเนินการแล้วโดยมีรายละเอียด เกณฑ์ แนวทางการด าเนินการและหลักฐานที่ต้องใช้ใน
แต่ละเกณฑ ์ขององค์ประกอบที่ส านักหอสมุดกลางต้องท าการประเมินคือ  
 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 

องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบรหิาร  

                       (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนฯ) 

ตัวบ่งชี ้ จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.2 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้ จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี จากข่ายงานหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) คือ 
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  ตัวบ่งชีท้ี่ 6.3 จ านวนบริการเชงิรุก (Proactive Service)   

  ตัวบ่งชีท้ี่ 6.4 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)  
 

โดยมีรายละเอียดดังแนบ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  

 

 3.2 ร่าง รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  
 ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา ร่างรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดย
มีการน าเสนอในตัวบ่งชี้ที่ 6.2, 6.3, 6.4 
 นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี น าเสนอรายงานตัวบ่งชี้ที่ 6.2 เรื่อง การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยรายงานแยกรายละเอียดตามหน่วยงาน ของแต่ละหอสมุด 
 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน น าเสนอรายงานตัวบ่งชี้ ที่ 6.3 จ านวนบริการเชิงรุก และตัวบ่งชี้ 6.4 
จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์  
 ประธานแจ้งเรื่องการด าเนินการในตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ที่น าเสนอมีความชัดเจนแต่ให้เพ่ิมรายละเอียดการ
โดยบรรยายเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 

 3.3 ก าหนดการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับการประเมิน 
 ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาก าหนดวันในการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการ
ประเมินดังนี้ 

1. วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2559 ประชุมงานประกันคุณภาพการศกึษา เพื่อน าเสนอร่าง

รายงานการประเมินตนเองของแต่ละตัวบ่งชี ้พรอ้มน าส่งหลักฐาน 

2. วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2559  น าร่าง รายงานการประเมินตนเองที่น าเสนอและแก้ไข

ปรับปรุงจากที่ประชุม วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2559 เข้าที่ประชุมประจ าเดือน เพื่อ

พิจารณา และแก้ไขต่อไป 

3. ภายในวันพุธที่ 10 สงิหาคม 2559 ให้น าส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อด าเนินการ link และจัด

แฟ้มเอกสารหลักฐาน 

4. วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ก าหนดการประชุมสรุปเตรียมความพร้อมโดยตรวจทาน

รายงานการประเมินตนเอง และหลักฐาน ทั้งแฟ้มเอกสารหลักฐาน และที่น าเข้าระบบ link  

มติ ที่ประชุมมีมตเิห็นควรตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมิน
และคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ
ประจ าส านักหอสมุดเสนอให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยนั้น บัดนี้
ได้มอบหมายให้นางณัชชา มณีวงศ์ ด าเนินการแล้ว จึงมอบหมายให้ให้นางณัชชา มณีวงศ์ รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 นางณัชชา มณีวงศ์ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการส ารวจผลความพึงพอใจ ครอบคลุมทั้งคณะ
วิชา และหน่วยงาน 29 แห่ง ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 750 ราย ได้รับกลับมาทั้งสิ้น 
643 ชุด อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเรื่อง ร้อยละของผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ ร้อยละของผู้
ที่ใช้บริการ ร้อยละของประเภทของบุคลากรที่ไม่เคยใช้บริการ  ร้อยละของประเภทผู้ที่เคยใช้บริการ สาเหตุ
ของการไม่ได้เข้าใช้ห้องสมุด ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อหอสมุด เป็นต้น คาดว่าการด าเนินงาน
น่าจะเสร็จประมาณสัปดาห์หน้า ทั้งนี้จะได้เวียนแจ้งคณะกรรมการต่อไป 
  

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา 13.00  น. 

 

                         นางณัชชา    มณีวงศ์   
                                                     ผูจ้ดรายงานการประชุม 

                         
 

                                                                             อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจรญิ 
         ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                       


