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รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที ่6/2559 

วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 
ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 

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

ผู้มาประชุม 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  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 4/2559 ในวันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2559 และครั้งที่
5/2559 วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559  
          ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลางครั้งที่ 4/2559 ในวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2559 และครั้งที่5/2559 วันพุธ ที่ 
10 สิงหาคม 2559    
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยในการประชุมครั้งที่ 4/2559 ให้เพิ่มเติมในเกณฑ์ข้อที่ 1 
และ 6 ของตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และเพ่ิมเติมชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วน  รายละเอียดการแก้ไข
เพ่ิมเติมนอกจากนี้ให้แจ้งที่ นางณัชชา มณีวงศ์  
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
          - 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

 3.1 สรุปปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ประธานเสนอให้กรรมการสรุปปัญหาของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลมาแก้ไขและปรับปรุงต่อไป ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชีท้ี่รับผิดชอบ ปัญหาที่พบ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 1. แผนงานบริการวิชาการ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ขาด

รายละเอียดกิจกรรมย่อย และมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป ท าให้การติดตามไม่ต่อเนื่อง 
2. กรรมการผู้รับผิดชอบเพิง่รับหน้าที่เป็นปีแรก ยังขาดความช านาญ 

 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

1. มีการจัดเตรียมข้อมูลช้า 
2. มีการติดตามความก้าวหนา้โครงการเพียง 2 รอบ คือ 6 และ 12 
เดือน ท าให้การรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน เพราะข้อมูลที่มีอยู่เป็น
เพียงความก้าวหนา้รอบ 6 เดือน เท่านัน้ 
 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่มีปัญหาเนื่องจาก มีการด าเนนิการตามแผนในการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
 

ตัวบ่งชี้ 6.2 การบริการสิง่อ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ไม่มีปัญหาเนื่องจากสามารถด าเนินการเก็บข้อมูลก่อนได้ 
 

ตัวบ่งชี้ 6.3 จ านวนบริการเชิงรกุ และ 
ตัวบ่งชี้ 6.4 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ไม่มีปัญหาเนื่องจากสามารถด าเนินการเก็บข้อมูลก่อนได้  
 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. จัดท าแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานนโยบายและแผน ที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องและ

สอดคล้องกัน เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวโดยใช้เอกสารร่วมกัน 

2. จัดท าแบบฟอร์มในการติดตามความก้าวหน้าตัวบ่งชี้ที่เอ้ือข้อมูลทั้งงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และงานนโยบายและแผน รอบ 3/6/9/12 เดือน และรวบรวมข้อมูลใช้ร่วมกัน 

3. จัดท าแผนบริการวิชาการของหอสมุด โดยใช้เอกสารร่วมกับงานนโยบายและแผนที่หอสมุดจัดส่ง 
เรื่องโครงการที่ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

4. โครงการที่ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ จะต้องเขียนรายงานการประเมินโครงการของปีที่แล้วใน
หัวข้อ เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าโครงการในปีถัดไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการปรับปรุง
โครงการตามข้อเสนอแนะ หรือผลการประเมินปีที่แล้วอย่างไร 
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5. งานประกันคุณภาพการศึกษา ท าการส ารวจความต้องการบริการวิชาการชุมชนส าหรับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งท่ีเป็นอาจารย์ นักศึกษา และสายสนับสนุน เพ่ือน าส่งข้อมูลให้กับ
หอสมุดและหอจดหมายเหตุประกอบการจัดท าโครงการบริการวิชาการท่ีตรงตามความต้องการมาก
ที่สุด 

มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
          3.2 แผนด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
 ประธานเสนอให้พิจารณาแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
และแผนการด าเนินงาน ขององค์ประกอบที่ 3 และ องค์ประกอบที่ 5  
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กิจกรรม หมายเหตุ
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.

1. ประชุมวางแผน ก ากบั ติดตาม และประเมนิผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษา
2. สรุปปัญหาในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาปีทีผ่่านมา
3. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
4. ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ต่ีอการให้บริการหอสมดุทัง้ 4
 แห่ง  จากผู้ใช้บริการทีม่าใช้ ณ หอสมดุพระราชวังสนามจันทร์ 
หอสมดุสาขาวังท่าพระ หอสมดุวิทยาเขตเพชรบุรี หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 2 รอบ
5. วิเคราะห์และสรุปผลส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทัง้ 4 แห่ง 
และน าเสนอทีป่ระชุมประจ าเดือน และทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก ทัง้ 2 รอบ
6.แจ้งผลสรุปความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแกผู้่เกีย่วข้องและเสนอ
ผู้บริหาร พร้อมจัดท าบทสรุปผู้บริหารน าส่งมหาวิทยาลัย

7. ติดตามผลการปรับปรุงพฒันาคุณภาพบริการ จากผลสรุปการส ารวจ
ความพงึพอใจ

8. ติดตามความกา้วหน้าตัวบ่งชี้ รอบ 3,6,9 เดือน ของแต่ละหอสมดุ

9. รายงานความกา้วหน้าตัวบ่งชี้แกม่หาวิทยาลัย รอบ 6,9 เดือน

10. กรอกข้อมลู Common data set รอบ 6,9 เดือน

11. ก าหนดวันตรวจประเมนิคุณภาพภายใน และเสนอชื่อ
คณะกรรมการตรวจประเมนิ
12.รวบรวมข้อมลูหลักฐานเพือ่จัดท า SAR ทัง้รอบปี
13. ด าเนินการร่าง รายงานการประเมนิตนเอง  จัดท าและรวบรวม
หลักฐาน ภาพรวมของส านักหอสมดุกลาง
14. กรรมการการประกนัคุณภาพ ตรวจสอบเนื้อหา SAR และ รายการ
หลักฐาน (จาก แฟม้หลักฐาน)
15. ตรวจสอบหลักฐานดิจิตอลไฟล์ ตามแบบรายงาน SAR (จาก link 
หลักฐาน)
16. จัดท ารูปเล่ม SAR ส่งส าเนา เข้าเล่ม

17. ออกหนังสือเชิญผู้เกีย่วข้อง เพือ่ร่วมรับการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน

18. รับการประเมนิคุณภาพการศึกษา

19. ป้อนข้อมลูหลักฐานเข้าระบบ CHE QA Online 
20. ประชาสัมพนัธ์ผลการประเมนิและข้อเสนอแนะของกรรมการแกบุ่คลากรทราบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ปีการศึกษา 2559

ส านักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

แผนด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN)

4. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการหอสมุดทั้ง 4 
แห่ง  จากผู้ใช้บริการที่มาใช้ ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุด
สาขาวังท่าพระ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 2 รอบ 
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แผนการด าเนนิงานขององค์ประกอบ ต่าง ๆ  
 

การด าเนินการตามองค์ประกอบ แหล่งขอ้มูล การด าเนินงาน/
ระยะเวลา 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
1. การส ารวจความต้องการของชุมชน   

2. การจัดท าแผนบริการวิชาการ   
3. แผนการใช้ประโยชน์ต่อนักศึกษา/ชุมชน/สังคม   

4. การติดตามความกา้วหน้าของโครงการบริการวิชาการ   
5. การประเมินโครงการบริการวิชาการ (ปีงบประมาณ 
2559) ตามตัวบ่งชี/้วัตถุประสงค์โครงการ 

  

6. การน าเสนอผลต่อคณะกรรมการประจ าเดือน/ประจ า
ส านัก 

  

7. การน าผลการประเมินมาพัฒนาต่อในโครงการ (เดิม/
ใหม่) ปีงบประมาณ 2560 

  

8. การเขา้ร่วมบริการวชิาการระดับมหาวิทยาลัย   
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
1. แผนยุทธศาสตร์ (SWOT/ตัวบ่งชี/้เป้าหมาย) การน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าส านัก/น าเสนอที่สภามหาวทิยาลัย 

  

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน   
3. แผนปฏิบัติงาน (หอสมุด+ส านักเลขา)   
4. ข้อมูลทางการเงิน (ต้นทุนต่อหน่วย) การกระจาย
ทรัพยากรลงสู่หลกัสูตร/คณะ 

  

5. ความเสี่ยง   
6. ธรรมาภิบาล   
7. การจัดการความรู้/แนวปฏิบัติทีด่ี (การน าบริการเชิงรุก 
มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี) 

  

8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์   
9. การประกันคุณภาพ   
องค์ประกอบท่ี 6 ภารกิจสนับสนนุ   
1. ความพึงพอใจ   
2. การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก   
3. การบริการเชิงรุก   
4. การบริการอเิล็กทรอนิกส์ (เกณฑ์การดแูลระบบ)   

 
ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดของแผนดังนี้ 
1) ให้แผนการด าเนินงานของแต่ละองค์ประกอบ ผนวกอยู่ในแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา  ดังนี้ 
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กิจกรรม หมายเหตุ
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 และประเมนิผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษา
2. สรุปปัญหาในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาปีทีผ่่านมา
3. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
4. ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ต่ีอการให้บริการหอสมดุทัง้ 4
 แห่ง  จากผู้ใช้บริการทีม่าใช้ ณ หอสมดุพระราชวังสนามจันทร์ 
หอสมดุสาขาวังท่าพระ หอสมดุวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 2 รอบ
5. วิเคราะห์และสรุปผลส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทัง้ 4 แห่ง 
และน าเสนอทีป่ระชุมประจ าเดือน และทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก ทัง้ 2 รอบ
6.แจ้งผลสรุปความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแกผู้่เกีย่วข้องและเสนอ
ผู้บริหาร พร้อมจัดท าบทสรุปผู้บริหารน าส่งมหาวิทยาลัย

7. ติดตามผลการปรับปรุงพฒันาคุณภาพบริการ จากผลสรุปการส ารวจ
ความพงึพอใจ

พ.ศ.2559

ปีการศึกษา 2559

ส านักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

แผนด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN)

พ.ศ.2560

8. ติดตามการด าเนินงานของแต่ละองค์ประกอบ 3/5/6  รอบ 
3,6,9,12 เดือน ดังน้ี

   องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ
     1) ส ารวจความต้องการชุมชนภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา

     2) จัดท าแผนบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา

     3) จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ต่อนักศึกษา/ชุมชน/สังคม งานประกันคุณภาพการศึกษา

     4) ติดตามความกา้วหน้าของโครงการบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา

     5) ประเมนิโครงการบริการวิชาการ (ปีงบประมาณ 2559) ตามตัว
บ่งชี/้วัตถุประสงค์โครงการ

คณะกรรมการประเมินโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์

     6) การน าเสนอผลต่อคณะกรรมการประจ าเดือน/ประจ าส านัก คณะกรรมการประเมินโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์

     7) การน าผลการประเมนิมาพฒันาต่อในโครงการ (เดิม/ใหม)่ 
ปีงบประมาณ 2560

หอสมุด/หอจดหมายเหตุ

     8) การเข้าร่วมบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย หอสมุด/หอจดหมายเหตุ

   องค์ประกอบที ่5 การบริหารจดัการ

     1) แผนยุทธศาสตร์ (SWOT/ตัวบ่งชี/้เป้าหมาย) การน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ ประจ าส านัก/น าเสนอทีส่ภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์

     2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน งานนโยบายและแผน

     3) แผนปฏิบัติงาน (หอสมดุ+ส านักเลขา) หอสมุด และส านกังานเลขา

     4) ข้อมลูทางการเงิน (ต้นทุนต่อหน่วย) การกระจายทรัพยากรลงสู่
หลักสูตร/คณะ

งานนโยบายและแผน

     5) ความเส่ียง คณะกรรมการความเส่ียง

     6) ธรรมาภิบาล คณะผู้บริหาร

     7) การจัดการความรู้/แนวปฏิบัติทีดี่                                 
     (การน าบริการเชิงรุก มาเป็นแนวปฏิบัติทีดี่)

คณะกรรมการการจดัการความรู้

     8) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

     9) ประกนัคุณภาพ คณะกรรมการการประกันคุณภาพ



 
 

7 
 

 

 

 
 
 

2) ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด ดังนี้  

จากเดิม เปลี่ยนเป็น 
รอบท่ี 1 ส ารวจเดือน สิงหาคม – ตุลาคม รอบท่ี 1 ส ารวจเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 
รอบท่ี 2 ส ารวจเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ รอบท่ี 2 ส ารวจเดือน มกราคม – เมษายน 

 
3) เพ่ือให้การพัฒนางานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเพ่ิมรอบการติดตามการปรับปรุงพัฒนางาน จาก
เดิมติดตามเพียงรอบเดียวคือ หลังจากทราบผลความพึงพอใจรอบท่ี 1 ให้เพ่ิมการติดตามการ 
ปรับปรุงพัฒนางานหลังจากรายงานผลความพึงพอใจทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 

                           นางณัชชา    มณีวงศ ์   
                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

  
                                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สายสุดา เตียเจริญ 

         ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                       

กิจกรรม หมายเหตุ
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.

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

    องค์ประกอบที ่6 ภารกิจสนับสนุน

     1) ความพงึพอใจ งานประกันคุณภาพ

     2) การบริการส่ิงอ านวยความสะดวก หอสมุด/หอจดหมายเหตุ

     3) การบริการเชิงรุก หอสมุด/หอจดหมายเหตุ

     4) การบริการอเิล็กทรอนิกส์ (เกณฑ์การดูและระบบ) หอสมุด/หอจดหมายเหตุ

9. กรอกข้อมลู Common data set รอบ 6,9 เดือน
10. ก าหนดวันตรวจประเมนิคุณภาพภายใน และเสนอชื่อ/ติดต่อ
ประสานงาน คณะกรรมการตรวจประเมนิ
11.รวบรวมข้อมลูหลักฐานเพือ่จัดท า SAR ทัง้รอบปี

12. ด าเนินการร่าง รายงานการประเมนิตนเอง  จัดท าและรวบรวม
หลักฐาน ภาพรวมของส านักหอสมดุกลาง

13. กรรมการการประกนัคุณภาพ ตรวจสอบเนื้อหา SAR และ รายการ
หลักฐาน (จาก แฟม้หลักฐาน)
14. ตรวจสอบหลักฐานดิจิตอลไฟล์ ตามแบบรายงาน SAR (จาก link 
หลักฐาน)
15. จัดท ารูปเล่ม SAR ส่งส าเนา เข้าเล่ม
16. ออกหนังสือเชิญผู้เกีย่วข้อง เพือ่ร่วมรับการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน
17. รับการประเมนิคุณภาพการศึกษา
18. ป้อนข้อมลูหลักฐานเข้าระบบ CHE QA Online 
19. ประชาสัมพนัธ์ผลการประเมนิและข้อเสนอแนะของกรรมการแกบุ่คลากรทราบ


