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รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที ่5/2560 

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 
ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 

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

ผู้มาประชุม 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สายสุดา    เตียเจริญ 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ  

ที่ปรึกษา 

2. นางอาทิตา  นกอยู่ ประธานกรรมการ 
    เลขานุการส านักหอสมุดกลาง   
3. นางจันทร์ฉาย แสงทองศร ี กรรมการ 
4. นางสาวสุภมาศ ศรีโนนม่วง กรรมการ 
5. นางสาวกรุณา ศรีเจริญ กรรมการ 
6. นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ กรรมการ 
7. นางสาวอินทรา             อินทร์ตามา กรรมการ 
8. นางฐิติมา กลิ่นทอง กรรมการ 
9. นางณัชชา             มณีวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

     

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุมาลี  

 
 
วาทีหวาน 

 
 
 

2. นายสมภพ สุขดี  

เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม  
1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560  ในวันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 

          ที่ปรึกษาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 4/2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560  

 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งที่ นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
          2.1. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 ที่ปรึกษาแจ้งที่ประชุมทราบ แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมวางแผน ก ากบั ติดตาม และประเมนิผล
การประกนัคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

2. สรุปปัญหาในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาปีทีผ่่านมา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

3. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

4. ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ต่ีอการ
ให้บริการหอสมดุทัง้ 4 แห่ง  จากผู้ใช้บริการทีม่าใช้
 ณ หอสมดุพระราชวังสนามจันทร์ หอสมดุสาขาวัง
ท่าพระ หอสมดุวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 2 รอบ

(ส ารวจโดยแบบสอบถาม) หอสมุด

(ส ารวจโดยการสัมภาษณ์) งานประกันคุณภาพการศึกษา

5. วิเคราะห์และสรุปผลส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการทัง้ 4 แห่ง ทัง้จากแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์ และน าเสนอทีป่ระชุมประจ าเดือน 
และทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ทัง้ 2 รอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

6.แจ้งผลสรุปความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแก่
ผู้เกีย่วข้องและเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดท าบทสรุป
ผู้บริหารน าส่งมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

7. ติดตามผลการปรับปรุงพฒันาคุณภาพบริการ 
จากผลสรุปการส ารวจความพงึพอใจ และ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร

งานประกันคุณภาพการศึกษา

8. เตรียมรับความพร้อมในการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาเกณฑ์ EdPEX โดยการศึกษาดูงานจาก
สถาบันอืน่

งานประกันคุณภาพการศึกษา

9. การด าเนินการตามกณฑ์
   องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ
     1) ส ารวจความต้องการชุมชนภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา

 *   2) จัดท าแผนบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา

 *   3) จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ต่อนักศึกษา/
ชุมชน/สังคม

งานประกันคุณภาพการศึกษา

     4) ติดตามความกา้วหน้าของโครงการบริการ
วิชาการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

     5) ประเมนิโครงการบริการวิชาการ 
(ปีงบประมาณ 2559) ตามตัวบ่งชี้/วัตถุประสงค์
โครงการ

คณะกรรมการประเมินโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์

     6) การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ผลโครงการ
ปีงบประมาณ 6 0แผนปฏิบัติงานและแผน
โครงการปีงบประมาณ 61 ต่อคณะกรรมการ
ประจ าเดือน และคณะกรรมการประจ าส านัก

คณะกรรมการประเมินโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์

     7) การน าผลการประเมนิมาพฒันาต่อใน
โครงการ (เดิม/ใหม)่ ปีงบประมาณ 2560

หอสมุด/หอจดหมายเหตุ

     8) การเข้าร่วมบริการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย หอสมุด/หอจดหมายเหตุ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN)

ส านักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

ปีการศึกษา 2560
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   องค์ประกอบที ่5 การบริหารจดัการ

เก็บและรวบรวมข้อมูล

     1) แผนยุทธศาสตร์ (SWOT/ตัวบ่งชี้/
เป้าหมาย) (น าเสนอแผนต่อคณะกรรมการ
ประจ าเดือน  และคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมดุกลาง และน าเสนอทีส่ภามหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์

     2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (น าเสนอแผนต่อ
คณะกรรมการประจ าเดือน  และคณะกรรมการ
ประจ าส านักหอสมดุกลาง)

งานวางแผนและประชาสัมพันธ์
และงานการเงิน

    3) แผนปฏิบัติงาน (หอสมดุ+ส านักเลขา) 
(น าเสนอแผนและผลต่อคณะกรรมการประจ าเดือน 
 และคณะกรรมการประจ าส านักหอสมดุกลาง)

หอสมุด และส านกังานเลขา

     4) ข้อมลูทางการเงิน (ต้นทุนต่อหน่วย) การ
กระจายทรัพยากรลงสู่หลักสูตร/คณะ

งานวางแผนและประชาสัมพันธ์

     5) ความเส่ียง (น าเสนอแผนต่อคณะกรรมการ
ประจ าเดือน  และคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมดุกลาง) คณะกรรมการความเส่ียง

     6) ธรรมาภิบาล คณะผู้บริหาร
      7) การจดัการความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี  (มีการน า
บริการเชิงรุก มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี)
(น าเสนอแผนและผลต่อคณะกรรมการประจ าเดือน  
และคณะกรรมการประจ าส านกัหอสมุดกลาง)

คณะกรรมการการจดัการความรู้

     8) การบริหารทรัพยากรมนษุย์ (น าเสนอแผนและ
ผลต่อคณะกรรมการประจ าเดือน  และคณะกรรมการ
ประจ าส านกัหอสมุดกลาง)

ส านักงานเลขา/งาน HR

     9) ประกันคุณภาพ (น าเสนอแผนต่อ
คณะกรรมการประจ าเดือน  และคณะกรรมการประจ า
ส านกัหอสมุดกลาง และน าเสนอที่สภามหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการการประกันคุณภาพ

    องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุน
เก็บและรวบรวมข้อมูล
     1) ความพึงพอใจ งานประกันคุณภาพการศึกษา
     2) การบริการส่ิงอ านวยความสะดวก หอสมุด/หอจดหมายเหตุ
     3) การบริการเชิงรุก หอสมุด/หอจดหมายเหตุ
     4) การบริการอิเล็กทรอนกิส์ (เกณฑ์การดูและ
ระบบ) หอสมุด/หอจดหมายเหตุ
10. กรอกข้อมูล Common data set รอบ 6,9 เดือน งานประกันคุณภาพการศึกษา
11. ก าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน และ
เสนอชื่อ/ติดต่อประสานงาน คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

12. รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อจดัท า SAR ทั้งรอบปี งานประกันคุณภาพการศึกษา
13. ด าเนนิการร่าง รายงานการประเมินตนเอง  จดัท า
และรวบรวมหลักฐาน ภาพรวมของส านกัหอสมุดกลาง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
 ตามหนา้ที่ของผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้  ได้แก่
       ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กรรมการ
ผู้แทนหอสมุดพระราชวังสนาม
จนัทร์
       ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ส านกังานเลขา
 /งานวางแผนและประชาสัมพันธ์
 /งานการเงิน
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  กรรมการ
ผู้แทน หอสมุดสาขา วังท่าพระ
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  กรรมการ
ผู้แทน หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  กรรมการ
ผู้แทน หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
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มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 

        2.2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

14. กรรมการการประกันคุณภาพ ตรวจสอบเนือ้หา 
SAR และ รายการหลักฐาน (จาก แฟ้มหลักฐาน)

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา

15. ตรวจสอบหลักฐานดิจติอลไฟล์ ตามแบบรายงาน 
SAR (จาก link หลักฐาน)

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

16. จดัท ารูปเล่ม SAR ส่งส าเนา เข้าเล่ม งานประกันคุณภาพการศึกษา
17. ออกหนงัสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

18. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
19. ป้อนข้อมูลหลักฐานเข้าระบบ CHE QA Online งานประกันคุณภาพการศึกษา
20. ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการแก่บุคลากรทราบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุน 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

 

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

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
เกณฑ์การประเมิน 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
 

 
1) ส ารวจความต้องการของชุมชน/ผู้ใช้บริการ/อาจารย์/นักศึกษา 
2) จัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  โดยแยกกลุ่ม

ของโครงการท่ีแสวงหารายได้ และกลุ่มของโครงการแบบให้
เปล่า)  

3) ส่งงานประกันคุณภาพ เพื่อรวบรวมจัดท าแผนบริการวิชาการ 
(ภาพรวม) ของส านักหอสมุดกลาง  

4) เสนอคณะกรรมการประจ าเดือน และคณะกรรมการประจ า
ส านัก พิจารณาอนุมัต ิ

 
 
 
1. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
2. หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

-เขียนประโยชน์ท่ีได้รับจากการบริการวิชาการ และแผนในการ
ขยายผลไปพ้ืนท่ีอื่น หรือ กลุ่มผู้รับบริการอื่น ในโครงการ 

 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า -ส่วนใหญ่โครงการบริการวิชาการของส านักหอจะเป็นการ
ให้บริการแบบให้เปล่า (ควรเพิ่มเติมโครงการแสวงหารายได้) 

 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
 

1) ประเมินผลการด าเนินการโครงการบริการวิชาการเทียบ
ความส าเร็จกับตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของโครงการ 

2) งานประกันคุณภาพเก็บรวบรวม สรุปผลการประเมิน น าเสนอ
ผลการประเมินในภาพรวมตามแผนการบริการวิชาการ และ
ผลการประเมินในแต่ละโครงการฯ 

3) น าเสนอผลการด าเนินงานต่อ คณะกรรมการประจ าเดือน และ
คณะกรรมการประจ าส านัก เพื่อพิจารณา 
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5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 

1) น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในแต่ละโครงการ 
2) ส่งผลการน าการปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการประเมินให้

งานประกันคุณภาพ 
3) งานประกันคุณภาพ สรุปผล 
4) น าเสนอผู้บริหารทราบ 

 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 1) การจัดโครงการบริการวิชาการในระดับส านักหอสมุด ต้องมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด 

2) ส านักหอสมุดกลาง มีส่วนร่วมในการในโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

3) ส านักหอสมุดกลาง มีส่วนร่วมในการในโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ร่วมกับองค์กร/สถาบันภายนอก 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรมีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือให้เห็นผลกระทบของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

- การประเมินโครงการบริการวิชาการ โดยก าหนดเป้าหมาย ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดเป็นเชิงคุณภาพ ใน
การประเมินผลโครงการอาจมีการสัมภาษณ์ หรือการสนทนาเพื่อ
สอบถามประเด็น   
        -ข้อเสนอแนะการด าเนินการโครงการ 
        -การปรับปรุงโครงการ 
        -การน าไปใช้ประโยชน์ 
 

- หัวหน้าหอสมุด และหัวหน้าหอจดหมายเหตุ           
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
เสนอให้มีการอบรมให้ความรู้บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องตามพ.ร.บ. ของ
คอมพิวเตอร์ และพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

-เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการการอบรมให้
ความรู้บุคลากรภายใน เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ 
คอมพิวเตอร์ก่อน ซ่ึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันน้ี 
 
 
 

-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 
เกณฑ์การประเมิน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

 
 
 
 
1) จัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
2) วิเคราะห์เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของส านักหอสมุดกลาง กับ

วิสัยทัศน์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
3) จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
4) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสะท้อนให้เห็นการปฏิบัติงาน

เป็นไปตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
5) เสนอคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนกลยุทธ์ 

 
 
 
 
1. ส านักงานเลขานุการ   
2. งานวางแผนและประชาสัมพันธ์ 

 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
(เกณฑ์ข้อ 2 ส านักหอสมุดกลางขอด าเนินการยกเว้น) 

(ขอยกเว้นการประเมินฯ)  
 

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

1) ด าเนินการระบุความเสี่ยง (Identify Risk) และปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factors) 

2) ประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)  
3) วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk Analysis) 
4) จัดล าดับความเสี่ยง (Risk Prioritization)  
5) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) 
6)   ด าเนินการตามแผน 
 
 

-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีแสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 

1) มีการวางแผนปฏิบัติการประจ าปี และการด าเนินงานตามแผน 
อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

2) มีระบบ และกลไก ในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ 
พัสดุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ  อย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้  

3) มีการกระจายอ านาจในการด าเนินการ  
4) ยึดหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม- 

1.ส านักงานเลขานุการ 
2.งานวางแผนและประชาสัมพันธ์ 

 

4. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

1) ระบุประเด็นความรู้ (Knowledge Identification) 
2) สร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and 

Acquisition)  
3) จัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge System/ 

Organization) 
4) ประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification 

and Refinement) 
5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)  
7) การเรียนรู้ (Learning) 

-คณะกรรมการจัดการความรู้ 
 

5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
2) ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
3) ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ 
4) น าผลประเมินไปปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีถัดไป 
 
 
 
 

1.ส านักงานเลขานุการ 
2.งานวางแผนและประชาสัมพันธ์ 
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6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
 

1) จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพประจ าปี 
2) จัดท าระบบ กลไก การประกันคุณภาพภายในท่ีประกอบด้วย 

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพของส านักหอสมุดกลาง 

3) ด าเนินงานตามแผน 
4) ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ 
5) น าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือแผนในปี

ถัดไป 

-คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.พิจารณาน าเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เช่น การใช้เทคโนโลยีของ google  ในการ
ค้นหางานศิลป์ การน าเทคโนโลยี Big Data มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของผู้ใช้หนังสือ สื่อการเรียนรู้ โดย
ขอความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เป็นต้น 

 
1.พิจารณาการด าเนินงานท่ีใช้เทคโนโลยี เช่น Google น ามาใช้ใน
การด าเนินงานเพ่ือลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกในงานต่าง ๆ 
 
 

 
1.ส านักงานเลขานุการ 
2.งานวางแผนและประชาสัมพันธ์ 
 

2.ควรมีการถ่ายทอดและสร้างการมีส่วนร่วมประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของบุคลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการศึกษาดูงาน 
ก า รป ระ กั น คุณภ าพก าร ศึก ษ า  ต า ม เ ก ณฑ์  EdPEX ข อ ง
ส านักหอสมุดหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจใกล้เคียงท่ีมีการด าเนินการ
ประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX แล้ว   

-คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.หน่วยงานมีผลงานท่ีเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์จ านวนมาก ควรจัดให้มีการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดีเพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรับรองผลงาน น าไปสู่แนวปฏิบัติท่ีดี  
2.หน่วยงานควรพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเป็นองค์กร
นวัตกรรม 

 
1.เสนอคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อจัดท าโครงการประกวด
แนวปฏิบัติท่ีด ี
2. มีการจัดท า Training Roadmap เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะด้าน IT  

 
 

1.ส านักงานเลขานุการ 
2.คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
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องค์ประกอบท่ี 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร  
(ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนฯ) 
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เกณฑ์การประเมิน 
ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
 
 
 
- ส านักหอสมุดกลางมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจาก
ผู้เข้าใช้ ของหอสมุดท้ัง 4 แห่ง ได้แก่ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี หอสมุดสาขา วังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
และหอจดหมายเหตุโดยเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นการประเมิน
คุณภาพการให้บริการ 7 ประเด็น ท่ีมีส าคัญและครอบคลุมภารกิจ
หลักของส านักหอสมุดกลาง  ได้แก่ 
     1. ด้านบุคลากรของห้องสมุด 
     2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  

      3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  
      4. ด้านกายภาพท่ีเหมาะสม  
      5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น  
      6. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย  
      7. ด้านการประชาสัมพันธ์  

 
 
 
 
1.หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
2.หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
3.หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
4.หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.งานประกันคุณภาพการศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ 6.2 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมิน 
1. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 

 
- การจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพเหมาะสม เอื้อต่อการ

เรียนรู้ เช่น ห้องเรียนรู้เดี่ยว ห้องเรียนรู้กลุ่ม อุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนรู้ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ทรัพยากรห้องสมุด ฯลฯ  

 
1.หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
2.หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
3.หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
4.หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 
 

- การจัดบริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้บริการน้ าด่ืม 
ร้านอาหาร ฯลฯ 

 

3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ เช่น ประปา ไฟฟ้า 
- มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร 
- มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร 
- มีระบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสม 

 

4. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

- ประเมินความพึงพอใจด้านกายภาพ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก และด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 

 

5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

- น าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการด้านกายภาพ ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านระบบสาธารณูปโภคและ
ความปลอดภัย 

 

ตัวบ่งชี้ 6.3 จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
1.มีการบริการหรือกิจกรรมท่ีห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 1 บริการ 

 
- การจัดโครงการบริการเชิงรุก  

 
1.หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

2.มีการบริการหรือกิจกรรมท่ีห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 2 บริการ - การจัดโครงการบริการเชิงรุก  2.หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
3.มีการบริการหรือกิจกรรมท่ีห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 3 บริการ - การจัดโครงการบริการเชิงรุก  3.หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
4.มีการบริการหรือกิจกรรมท่ีห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 4 บริการ - การจัดโครงการบริการเชิงรุก  4.หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.มีการบริการหรือกิจกรรมท่ีห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 5 บริการ หรือ
มากกว่า 

- การจัดโครงการบริการเชิงรุก   
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ตัวบ่งชี้ 6.4 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)   
1. มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ 1-2 

บริการ 
- การจัดบริการออนไลน์ 1-2 บริการ  1.หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

2. มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ 3 บริการ - การจัดบริการออนไลน์ 3 บริการ 2.หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
3. มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ 4 บริการ - การจัดบริการออนไลน์ 4 บริการ 3.หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
4. มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ 5 บริการ - การจัดบริการออนไลน์ 5 บริการ 4.หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ 6 บริการ

หรือมากกว่า 
- การจัดบริการออนไลน์ 6 บริการ  

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบท่ี 6  
1. ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อหอสมุดประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี

มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ ท้ัง 2 รอบ (สนามจันทร์) และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเมื่อแยกตาม
วิทยาเขต พบว่า บางประเด็นค่าเฉลี่ยในรอบแรกสูงกว่ารอบสอง เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนา 

 
-เสนอหอสมุดทุกแห่งพิจารณาเพ่ือด าเนินการ 

 
1.หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
2.หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
3.หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
4.หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

     2.เกณฑ์การประเมินในองค์กอบท่ี 6.3 และ 6.4 ควรเพิ่มการประเมินเชิงคุณภาพเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
การพัฒนาผลด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

-คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาเกณฑ์เชิง
คุณภาพ ของตัวบ่งชี้ 6.3 และ 6.4 เช่น ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในตัวบ่งชี้ 6.3 บริการเชิงรุก และ ตัวบ่งชี้ 6.4 บริการ
อิเล็คทรอนิกส์ อยู่ระดับไม่น้อยกว่า 3.51 

-คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
1. หน่วยงานควรพัฒนาสารสนเทศของทุกวิทยาเขตอย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงคุณภาพอย่างน้อยตาม

เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. หน่วยงานควรพิจารณาเพิ่มตัวบ่งชี้เชิงอัตลักษณ์ตามภารกิจหลัก 
3. พัฒนาบทบาทของส านักหอสมุดกับการเป็น E- Research Support (เช่นเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว/

การหาโจทย์วิจัย/ แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ และความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก) 
 

 
 
-เสนอหอสมุดทุกแห่งพิจารณาเพ่ือด าเนินการ 

 
 
-ส านักหอสมุดกลาง 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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          2.3 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   
    ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการชุดใหม่ ตามค าสั่งที่ 41/2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักหอสมุดกลาง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี พร้อมทั้งส่งมอบงานให้แก่กรรมการชุดใหม่เพ่ือ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีรายนามดังนี้ 

1. รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง ที่ปรึกษา 

2. เลขานุการส านักหอสมุดกลาง ประธานกรรมการ 

3. นางจันทร์ฉาย  แสงทองศรี กรรมการ 

4. นางสาวสุภมาศ ศรีโนนม่วง กรรมการ 

5. นางฐิติมา กลิ่นทอง กรรมการ 

6. นางสาวกรุณา ศรีเจริญ กรรมการ 

7. นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ กรรมการ 

8. นางสาวอินทรา อินทร์ตามา กรรมการ 

9. นางณัชชา มณีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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                    ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 สรุปปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ แจ้งที่ประชุมเพ่ือสรุปปัญหาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาให้กรรมการชุดใหม่ทราบ 
นางณัชชา มณีวงศ์ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา และส านักงานเลขานุการ ตลอดการด าเนินงาน แตพ่บ
ปัญหาเมื่อกรอกข้อมูลลงระบบ CHE QA online เนื่องจากไฟล์
หลักฐานบางส่วนมีความผิดพลาด ซึ่งก่อนหน้านั้นไฟล์หลักฐาน
ดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วเพ่ือส่ง link ให้กรรมการตรวจ จึงประสงค์
ให้ผู้เกี่ยวข้อง update ไฟล์หลักฐานที่ไดแ้ก้ไขแล้วด้วย เพ่ือจะได้ไม่
ต้องท างานซ้ าซ้อนซึ่งท าให้เสียเวลามาก 

นางสาวสุมาลี วาทีหวาน ในส่วนที่รับผิดชอบไม่มีปัญหาใด แต่เสนอให้มีระบบฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ เห็นด้วยกับคุณสุมาลี วาทีหวาน และสนับสนุนให้มีการเก็บข้อมูลไว้ที่
ส่วนกลาง 

นางฐิติมา กลิ่นทอง การรวบรวมหลักฐานบางครั้งท าได้ยาก หลักฐานบางชิ้นก็ไม่ครบ 
นางสาวกรุณา ศรีเจริญ ปัญหาที่พบจะคล้ายกับคุณฐิติมา กลิ่นทอง 
นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี และได้รับความร่วมมืออย่างดี 
นางสาวสุภมาศ ศรีโนนม่วง การด าเนินงานผ่านไปด้วยดี และได้รับความร่วมมืออย่างดี 
นางสาวอินทรา อินทร์ตามา ไม่มีปัญหาในการด าเนินการ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติให้ส านักหอสมุดกลางน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานงาน
ประกันคุณภาพ เช่น การจัดท าฐานข้อมูล การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เป็นต้น 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

                                                                                                                นางณัชชา   มณีวงศ์  
                                                                                 ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
                                                                                                                                 นางอาทิตา นกอยู่ 

                                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                    
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