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รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที ่4/2560 

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 
ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 

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

ผู้มาประชุม 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สายสุดา  เตียเจริญ 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ  

ประธานกรรมการ 
 

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

 
 

     

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางฐิติมา 

 
กลิ่นทอง 

 
กรรมการ 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม  

1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่ 3/2560  ในวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 
          ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2560  ในวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งที่ นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ใน

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 25560 ดังนี้ 
 
 
 



 
 

2 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 5 5 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

5 5 5 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. (1)  5 5 
องค์ประกอบที่ 6 : ภารกิจสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหาร 

   

ตัวบ่งชี ้6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   4.06 4.16 4.16 
ตัวบ่งชี้ 6.2 การบริการสิง่อ านวยความสะดวกที่
เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 6.3  จ านวนบริการเชิงรุก  
(Proactive Service) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 6.4 : จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
 (E-service) 

5 5 5 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ภารกิจสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหาร (2) 

4.79 4.79 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ (ทุกตัวบ่งช้ี)  4.86 4.86 
 

มติ    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
           3.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
  นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการประกันฯ แจ้งที่ประชุมพิจารณาแบบสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด สืบเนื่องจากเมื่อปีการศึกษาที่แล้วมีมติให้มีการพิจารณาแบบสอบถาม
เรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปีการศึกษาใหม่เพ่ือจะได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อไป  
            ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมเห็นชอบให้หอสมุดแต่ละแห่งคงเก็บแบบสอบถาม 
ครอบคลุมทั้ง 7 ด้านเหมือนเดิม แต่ให้มีการส ารวจเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์ในเรื่องความต้องการ
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการทั้ง 7 ด้านด้วย โดยมอบหมายให้ นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการงานประกัน
คุณภาพฯ ด าเนินการ 
 

มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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           3.2  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559 

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมร่วมพิจารณาและเสนอการด าเนินการ ดังนี้ 

 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรมีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือให้เห็นผลกระทบ
ของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 

- จัดโครงการน าร่อง โดยก าหนดเป้าหมาย ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด
เป็นเชิงคุณภาพ ในการประเมินผลโครงการอาจ
มีการสัมภาษณ์ หรือการสนทนาเพ่ือสอบถาม
ประเด็น โครงการท่ีจัดท าดีหรือไม่ อยากให้
ปรับปรุงอะไร สามารถเอาไปใช้ประโยชน์
อย่างไร เป็นต้น 

 
 
-หัวหน้าโครงการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
เสนอให้มีการอบรมให้ความรู้บุคลากรและนักศึกษา
เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องตามพ.ร.บ. ของ
คอมพิวเตอร์ และพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง 
 

-เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เนื่องจากถือเป็นเรื่องความเสี่ยงและมี
ความส าคัญในการตระหนักรู้อย่างยิ่ง จึงต้องให้
มีการด าเนินการการอบรมให้ความรู้บุคลากร
ภายใน เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องตาม 
พ.ร.บ. ของคอมพิวเตอร์และ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์  
โดยมุ่งเน้นท่ี พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ก่อน ซ่ึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันน้ี 

-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.พิจารณาน าเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้เทคโนโลยีของ google  
ในการค้นหางานศิลป์ การน าเทคโนโลยี Big Data 
มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของผู้ใช้หนังสือ      สื่อ
การเรียนรู้ โดยขอความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น 

 
 
1.เสนองานแผนและประชาสัมพันธ์พิจารณา
การด าเนินงานท่ีใช้เทคโนโลยี เช่น Google 
น ามาใช้ในการด าเนินงานเพื่อลดขั้นตอนและ
อ านวยความสะดวกในงานต่าง ๆ 
 
 

 
 
-งานแผนและประชาสัมพันธ์ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
 

2.ควรมีการถ่ายทอดและสร้างการมีส่วนร่วมประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองท้ังในส่วนของ
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจัด
โครงการศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเกณฑ์ EdPEX ของหน่วยงานท่ี
ภารกิจใกล้เคียงและผ่านเกณฑ์ EdPEX แล้ว   

-คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.หน่วยงานมีผลงานท่ีเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์
จ านวนมาก ควรจัดให้มีการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี
เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรับรองผลงาน น าไปสู่
แนวปฏิบัติท่ีดี  
2.หน่วยงานควรพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู่ให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเป็น
องค์กรนวัตกรรม 

 
1.เสนอคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อจัดท า
โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี 
2. มีการจัดท า Training Roadmap เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ ย วชาญด้ าน
เทคโนโลยีโดยให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะด้าน IT  

 
 
-คณะกรรมการการจัดการความรู้ 

 
-คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

องค์ประกอบท่ี 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนฯ) 
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ 6.2 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู ้

  

ตัวบ่งชี้ 6.3 จ านวนบริการเชิงรุก  
(Proactive Service) 

  

ตัวบ่งชี้ 6.4 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์  
(E-service) 

  

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน องค์ประกอบท่ี 6  

1. ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการท่ีมีต่อหอสมุดประเด็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ ท้ัง 2 รอบ 
(สนามจันทร์ )  และระดับความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการเมื่อแยกตามวิทยาเขต พบว่า บาง
ประเด็นค่าเฉลี่ยในรอบแรกสูงกว่ารอบสอง เพื่อ
น ามาจัดท าแผนพัฒนา 

 
 
-เสนอหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์พิจารณา 

 
 
-หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

     2.เกณฑ์การประเมินในองค์กอบท่ี 6.3 และ 6.4 
ควรเพิ่มการประเมินเชิงคุณภาพเพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงการพัฒนาผลด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

-คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
พิจารณาเกณฑ์เชิงคุณภาพ ของตัวบ่งชี้ 6.3 
และ 6.4 เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
ตัวบ่งชี้ 6.3 บริการเชิงรุก และ ตัวบ่งชี้ 6.4 
บริการอิเล็คทรอนิกส์ อยู่ระดับไม่น้อยกว่า 3.51 

-คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน แนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
1. หน่วยงานควรพัฒนาสารสนเทศของทุกวิทยา

เขตอย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงคุณภาพอย่าง
น้ อ ย ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห้ อ ง ส มุ ด
สถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

2. หน่วยงานควรพิจารณาเพิ่มตัวบ่งชี้เชิงอัตลักษณ์
ตามภารกิจหลัก 

3. พัฒนาบทบาทของส านักหอสมุดกับการเป็น E- 
Research Support ( เช่นเข้าถึงง่าย สะดวก 
รวดเร็ว/การหาโจทย์วิจัย/ แหล่งทุน แหล่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ และความร่วมมือกับองค์กรท้ัง
ภายในและภายนอก) 

 

 
 
-เสนอหอสมุดทุกแห่งพิจารณาเพ่ือด าเนินการ 

 
 

-ส านักหอสมุดกลาง 

 
            มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 
 
 
 

                            นางณัชชา   มณีวงศ ์   
                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                          
                                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สายสุดา เตียเจริญ 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                    


