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ผู้ไม่มาประชุม 
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เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง  

สรุปเรื่อง   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน  
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

 หน้าที่  ๓ บรรทัดที่  ๓๗ แก้ไขจาก นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวัง 
สนามจันทร์ รายงานการจัดกิจกรรมของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็น นางสาวจันทร์เพ็ญ 
กล่อมใจขาว รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ รายงานการจัดกิจกรรมของ 
ฝ่ายหอสมุดฯ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 



- ๒ - 

 หน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๒๔ ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ การบอกรับ e-book แก้ไขเป็นดังนี้ 
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัท  
IG Publishing ได้เข้ามาน าเสนอการใช้งาน e-Book ให้กับฝ่ายหอสมุดฯ และเสนอแพ็กเกจของ  
iG Library Evidence Based Acquisition (EBA) ซึ่งมีหลากหลายสาขาจ านวนมากกว่า ๖๒,๐๐๐ 
รายชื่อ เป็นระยะเวลา ๑ ปี แล้วนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการบอกรับ 
 ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิ เทศสัมพันธ์   
แจ้งที่ประชุมทราบว่า การด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) นั้น จะต้อง
มีการแสดงความประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว หรือการส ารวจความพึงพอใจในการบอกรับ  
เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการด าเนินงานตามเกณฑ์ฯ โดยหอสมุดอาจด าเนินการส ารวจความต้องการ  
หรือให้คณะวิชามีส่วนร่วมในการคัดเลือกและควรมีทางเลือกจากบริษัทอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  การจัดหาและจัดซื้อฐานข้อมูล 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้หารือว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือจัดซื้อหนังสือ หรือสื่อสารสนเทศ 
ต่าง ๆ นั้น จะสามารถจัดสรรงบประมาณบางส่วนไปจัดซื้อระบบฐานข้อมูลได้หรือไม่ โดยจะหารือ 
ในระดับคณะวิชาต่อไป เนื่องจากประสงค์บอกรับและใช้ฐานข้อมูล Scopus เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ  
จึงไดห้ารือต่อไปยัง อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ว่าตามท่ีมหาวิทยาลัย
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น มีการจัดสรรงบประมาณอย่างไร จึงทราบว่าเป็นการน างบประมาณของ
โครงการพลิกโฉม Reinventing มาจัดซื้อ จึงขอให้ นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ ประสานงานสอบถามราคาต่อไป หากได้ข้อมูล จะได้แจ้ง อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ทราบ 
 นอกจากนี้  ประธานสอบถามถึงระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ส านักหอสมุดกลางได้บอกรับ  
ว่าได้จัดท าส ารวจความต้องการไปยังคณะวิชาหรือไม่  
 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  แจ้งว่า เคยจัดท าแบบส ารวจ 
ไปยังคณะวิชา รวมถึงสอบถามความต้องการสารสนเทศตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) จากแต่ละ
คณะวิชาด้วยแล้ว ทั้งนี้ เสนอว่าการจัดซื้อเป็นบทความทางวิชาการ (Paper) จะคุ้มค่ากว่าการบอกรับ 
เป็นฐานข้อมูล (Database) 
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดซื้อเป็น
บทความทางวิชาการ (Paper) แล้ว หากส านักหอสมุดกลางจะด าเนินการ จะต้องเตรียมจัดสรร
งบประมาณส่วนกลางไว้เพ่ือจัดซื้อ และสอบถามความต้องการฐานข้อมูลจากคณะวิชาเพ่ือให้ตรงกับ 
ความต้องการต่อไป รวมไปถึง ฐานข้อมูล Art Store ที่ เป็นฐานข้อมูลทางด้านศิลปะ ฝ่ายหอสมุด 
วังท่าพระจะพิจารณาจัดท าแบบส ารวจความต้องการส่งไปยังคณะวิชาด้วยต่อไป 
 ประธานแจ้งเพ่ิมเติมว่า คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประสงค์หารือกับคณะวิชาต่าง ๆ  
ถึงความต้องการในการจัดซื้อฐานข้อมูล และการปันส่วนงบประมาณจากคณะวิชาเพ่ือจัดซื้อ จึงขอให้
ส านักหอสมุดกลางจัดท าแบบส ารวจเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับด าเนินการต่อไป โดยขอให้ส ารวจครอบคลุม 
ไปถึงภาควิชาและหลักสูตรด้วย อาจจัดท าเป็นรูปแบบ QR code พร้อมทั้ง ให้แสดงความคิดเห็นถึง 
ความจ าเป็น ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ และหัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
ด าเนินการออกแบบแบบส ารวจเพ่ือสอบถามความต้องการจากคณะวิชา พร้อมทั้งแนบรายละเอียด
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ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ส านักหอสมุดกลางบอกรับไปด้วย โดยขอความร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
สถานภาพว่าเป็นอาจารย์หรือนักศึกษาจากภาคหรือหลักสูตรใด รวมถึงระบุด้วยว่าหนังสือหรือ  
สื่อสารสนเทศใหม่ที่ต้องการนั้น จะช่วยสนับสนุนสาขาวิชาหรือหลักสูตรใด  
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งเพ่ิมเติมว่า  จากการเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงานส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้น ส านักวิทยบริการได้ระบุแยกชัดเจนว่า
หนังสือแต่ละเล่มสนับสนุนสาขาวิชาใด ซึ่งเป็นการใช้เลขเรียกหนังสือ (Call number) ระบุหมวดหมู่ 
เป็นหลัก หากประธานต้องการให้จัดท าข้อมูลในลักษณะดังกล่าว สามารถท าได้ โดยต้องขอความร่วมมือ
จากทั้ง ๓ หอสมุด 
 ประธาน แจ้งเพ่ิมเติมว่า การด าเนินการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต์ที่ อาจารย์
สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร รับผิดชอบ ซึ่งการระบุเลขเรียกหนังสือ 
เป็นหมวดหมู่นี้ จะต่อยอดไปถึงการแนะน าหนังสือที่เกี่ยวข้องในการค้นหาหนังสือ เป็นเหมืองข้อมูล 
(Data mining) ซึ่ งจะเป็นประโยชน์ ในด้านการบริการและการประกันคุณภาพ การศึกษาของ 
แต่ละหลักสูตรด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  มาตรการการด าเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
         โคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ส านักหอสมุดกลางได้จัดท าประกาศส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์เพ่ือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ส าหรับบุคลากร ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ ๒ โดยอ้างอิง 
จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดให้บุคลากรมาปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและมอบหมาย
งานให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน เพ่ือลดความเสี่ยง จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยขอให้หัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบ ดูแล และแจ้งบุคลากรให้ระมัดระวัง ป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงเข้าไป 
ในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร และผู้ใช้บริการ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  การขอใช้ e-Mail มหาวิทยาลัยภายในหน่วยงานส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุม
ทราบว่า สืบเนื่องจากความประสงค์จะแบ่งปันข้อมูลภายในหน่วยงาน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  
เป็นการสรุปและน าข้อมูลมาน าเสนอในรูปแบบแผนภาพ (Data visualization) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ที่มีความต้องการจะน าข้อมูลมาเพ่ือขับเคลื่อนองค์กร ประกอบกับการใช้  e-Mail  
ส่วนบุคคลในปัจจุบันไม่สะดวก และพบปัญหาในการแบ่งปันข้อมูล จึงประสงค์จะวางแนวทางการ
ด าเนินการภายในส านักหอสมุดกลาง โดยการขอใช้อีเมล์มหาวิทยาลัยในแต่ละงานของส านักหอสมุดกลาง 
เป็นกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มผู้บริหาร งานประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน งานอาคาร 
และสถานที่ งานการเงิน งานบุคคล และงานจดหมายเหตุฯ รวมถึงหอสมุดทั้ง ๓ แห่งด้วย ซึ่งแต่ละ  
e-Mail จะมีบริการ Google drive สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้ รวมไปถึงสามารถก าหนด
ผู้เข้าร่วมกลุ่ม และระบุสิทธิ (Access control) ของสมาชิกแต่ละคนได้ด้วย ซึ่งจะจัดท าบันทึกเสนอไปยัง
ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอความร่วมมือแต่ละฝ่ายหอสมุดพิจารณาก าหนด
ผู้รับผิดชอบ e-Mail ใหม่ของแต่ละงาน โดยจะมีการสอนใช้งานให้แต่ละกลุ่มต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  Application SU Law 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดท าแอพพลิ เคชั่น 
(Application) ชื่อว่า SU Law ซึ่งเป็นเหมือนห้องสมุดกฎหมาย ประกอบไปด้วยข้อมูลทางด้านกฎหมาย
ทุกฉบับ บุคลากรสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดท าบันทึกเพ่ือประชาสัมพันธ์ต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๕  การมอบหนังสือให้ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สรุปเรื่อง   อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้รับการติดต่อจากอาจารย์ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้แจ้ง 
ความประสงค์จะท าพินัยกรรมไว้ว่า หากเสียชีวิต จะมอบหนังสือด้านโบราณคดี มานุษยวิทยา และ
ประวัติศาสตร์ มากกว่า ๙ ,๐๐๐ เล่ม ซึ่งส่วนมากเป็นหนังสือหายาก ให้กับส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะท าพินัยกรรมเป็นภาษาอังกฤษที่สหรัฐอเมริกา จึงได้ขอให้ นางอาทิตา  
นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง หารือกับนิติกรในเบื้องต้นว่าจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ และ 
ได้หารือกับ นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ ถึงการบริหารจัดการหนังสือ เนื่องจาก 
เป็นหนังสือจ านวนมาก ซึ่งอาจารย์จะต้องแสดงความจ านงให้ส านักหอสมุดกลางมีสิทธิในการบริหาร
จัดการหนังสือ หากมีหนังสือซ้ าหรือไมไ่ดใ้ช้แล้ว 
 นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งว่า เนื่องด้วยอาจารย์เป็นชาวต่างชาติ  
จะขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้น ๆ และหากจะมอบให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมอบไปยัง 
นิติบุคคล ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เสนอขอให้จัดท าเป็นจดหมาย เพ่ือที่จะได้
สะดวกในการส่งมอบให้ส านักหอสมุดกลางต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๖  การติด Tag RFID หนังสือของฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ด าเนินการ
ติดป้าย (Tag) หนังสือ ณ หอสมุดที่ ให้บริการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วังท่าพระ เรียบร้อยแล้ว จ านวนทั้งหมด ๓๐,๕๖๓ เล่ม และอยู่ระหว่างส่งบุคลากรไปติดป้าย (Tag) 
หนังสือ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งแต่วันที่  
๑๙ มกราคม ๒๕๖๔  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  รายงานการจัดกิจกรรมและการด าเนินงาน 
สรุปเรื่อง นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ รายงานการจัดกิจกรรม
ของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 

25 - 30 ธันวาคม 2563  หอสมุดฯ ปิดบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่องก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ฉบับที่ 1 

ทุกวันตลอดเดือนธันวาคม 2563  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม และเรื่องราว 
(Content) ต่าง ๆ บน Facebook 
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5, 12, 19, 26 ธันวาคม 2563  รายการวิทยุออนไลน์ 4 เรื่อง 
     “SNC Library Podcast : Online Party” 
     “SNC Library Podcast : อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย...งานศิลป์อันส่องการปกครองและ 
การเมืองไทย ยุค 2475” 
     “SNC Library Podcast : ตลาด...ที่พระปฐมเจดีย์” 

“SNC Library Podcast : COVID-19 เรื่องของเชื้อโรค ไม่เลือกเชื้อชาติ” 
17 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563  ฝึกงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศ

ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 29 คน 
  นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  รายงานการจัดกิจกรรม 
ของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  1 ธันวาคม 2563  รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่าย
หอสมุดวังท่าพระ และหัวหน้างานบริการสารสนเทศ หอสมุดวังท่าพระ ร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่าง หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยา  
สิรินธร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  3 ธันวาคม 2563  บุคลากรหอสมุดจ านวน 8 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
  8 ธันวาคม 2563  นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
พิเศษ และนางสาวสุจิตรา ส าราญใจ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของหอสมุด แก่อาจารย์และนักศึกษาจ านวน 20 คน  
ณ ห้อง 410 คณะโบราณคดี 
  15 ธันวาคม 2563  นางสาวสุจิตรา ส าราญใจ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากร
บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้บริการห้องสมุดและการเข้าถึงฐานข้อมูลห้องสมุดเพ่ื อการวิจัย  
แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จ านวน 9 คน ณ ห้อง 410 ชั้น 4  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  16 ธันวาคม 2563  บุคลากรหอสมุดจ านวน 6 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  
ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  17 - 18 ธันวาคม 2563  หอสมุดวังท่าพระ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือนห้องสมุดครั้งที่ 9 
ณ อาคารสุข กาย ใจ และลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
  21 - 24 ธันวาคม 2563  บุคลากรหอสมุดวังท่าพระ จ านวน 4 คน เยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสรุนารี , ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC) ขอนแก่น 
  22 - 30 ธันวาคม 2563  หอสมุดจัดบริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ฟรีแก่ผู้ใช้บริการ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ จ านวนผู้ใช้บริการ 41 ราย จัดส่งหนังสือ
รวม 106 เล่ม ค่าจัดส่งรวม 2,184 บาท 

 นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี รายงานการจัดกิจกรรมของฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้  
  8 ธันวาคม 2563  ผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร/รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) พบปะบุคลากรฝ่าย
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
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  10 ธันวาคม 2563  นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพ่ือน
ห้องสมุด และจัดกิจกรรมเพ่ือนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 9 ณ อาคารสุข กาย ใจ และ
ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
  14 ธันวาคม 2563  เริ่มกิจกรรมบริการส่งหนังสือภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
Sup Document Delivery ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
  21 - 30 ธันวาคม 2563   

- งดบริการพ้ืนที่นั่งอ่านของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- เปิดบริการเวลา 8.30 – 16.30 น. (งดบริการล่วงเวลา) 
- บริการส่งหนังสือระบบลงทะเบียนฟรี (ก าหนดคืน 15 มกราคม 2564) 
- เลื่อนก าหนดคืนหนังสือระหว่างวันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 4 มกราคม 
2564 
- งดบริการส าหรับบุคคลภายนอก 

  30 ธันวาคม 2563  ประชุมบุคลากรหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี  
ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  30 ธันวาคม 2563  กิจกรรม ยืมหนัง...ข้ามปี ยืมได้...ยืมดี ไม่มี LIMIT 
  นางอาทิตา  นกอยู่   เลขานุการส านักหอสมุดกลาง รายงานการจัดกิจกรรม 
ของส านักงานส านักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  2 ธันวาคม 2563  เวลา 10.00 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุม
พิจารณางานเปลี่ยนแปลง ของงานปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ณ ห้องประชุม ชั้น 3  
ห้อง 314 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3  ธัน วาคม 2563   ส านั กหอสมุ ดกลางจัด โครงการศึ กษาดู งานห้ องสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องสมุดศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  
โดยมีผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากร
ส านักงานส านักหอสมุดกลาง จ านวน 7 คน เข้าร่วมโครงการฯ รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดฯ จ านวน 
23 คน 
  7 ธันวาคม 2563  ส านักงานส านักหอสมุดกลางรับนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จ านวน 1 คน โดยนักศึกษาจะฝึกปฏิบัติงาน ณ ส านักงานส านักหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 
7 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 
  9 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่วังท่าพระ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม 317 
ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
  15 ธันวาคม 2563  เวลา 11.30 น. รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร 
เข้ า ร่ ว ม พิ ธี เปิ ด  Co-Working Space "THE CONNECTOR" ม ห าวิ ท ย าลั ย ศิ ล ป าก ร  แ ล ะห้ อ ง  
SU Innovation Club by GSB Startup ณ พ้ืนที่ชั้น 1 ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 
การสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
  16 ธันวาคม 2563   ส านั กหอสมุดกลางจัด โครงการศึกษ าดู งานห้ องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องสมุดดนตรีจิ๋วบางซื่อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด
นครปฐม และห้องสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม โดยมีรองผู้อ านวยการ  
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรส านักงานส านักหอสมุดกลาง จ านวน 3 คน เข้าร่วม
โครงการฯ  รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดฯ จ านวน 16 คน 
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  21 – 24 ธันวาคม 2563  ส านักหอสมุดกลางจัดโครงการศึกษาดูงานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
ขอนแก่น โดยมีผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง และบุคลากรส านักงานส านักหอสมุดกลาง จ านวน 8 คน 
เข้าร่วมโครงการฯ รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดฯ จ านวน 25 คน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  รายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ
ของหอสมุด ทั้ง ๓ ฝ่าย และจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร ์

หอสมุดฯ 
เพชรบุร ี

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

๑ จ านวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้ง 2,620  10,874  1,334  7  0  14,835 

  คน 2,090  9,300  1,270  7  0  12,667 

 ๑.๑ บุคคลภายใน ครั้ง 2,589  10,535  1,334  7 0 14,465 

  คน 2,068  8,999  1,270  7 0 12,344 

 ๑.๒ บุคคลภายนอก ครั้ง 31  339  0  0 0 370 

  คน 22  301  0  0 0 323 

 ๑.๓ ในเวลาราชการ ครั้ง 2,461  9,870  1,237  0 0 13,568 

  คน 1,988  8,488  1,168  0 0 11,644 

 ๑.๔ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 130  461  56  0 0 647 

 จันทร์ – ศุกร ์ คน 123  447  55  0 0 625 

 ๑.๕ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 29  543  41  0 0 613 

 เสาร์-อาทิตย ์ คน 23  471  41  0 0 535 

๒ จ านวนผู้ใช้บริการยมื-คืน 
: ตามประเภทผู้ใช้ 

       

 ๒.๑ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

ครั้ง 2,117  2,389  346  0 0 4,852 

 ๒.๒ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท 

ครั้ง 564  458  16  0 0 1,038 

 ๒.๓ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก 

ครั้ง 253  218  2  0 0 473 

 ๒.๔ อาจารย ์ ครั้ง 149  385  135  0 0 669 

 ๒.๕ พนักงาน ครั้ง 68  121  55  7 0 251 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร ์

หอสมุดฯ 
เพชรบุร ี

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

 ๒.๖ ลูกจ้างประจ า ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๒.๗ ลูกจ้างช่ัวคราว ครั้ง 0  3  0  0 0 3 

 ๒.๘ อื่น ๆ ครั้ง 1  61  0  0 0 62 

๓ จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๓.๑ หนังสือใหม ่ ช่ือ 19  223  22  14 0 278 

 ประจ าเดือน เล่ม 21  313  22  21 0 377 

 ๓.๒ โสตทัศนวัสด ุ รายการ 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๓ วิทยานิพนธ ์ เล่ม 0  0  0 0 0 0 

 ๓.๔ e-Book เล่ม 0  0  0 0 0 0 

 ๓.๕ e-Thesis เล่ม 0  0  0 0 0 0 

 ๓.๖ ฐานข้อมลูออนไลน์  
(นับเฉพาะของ สกอ. และ
หอสมุดฯ บอกรับ) 

ฐาน 0  0  0  0 22 22 

 ๓.๗ การน าเข้าข้อมลูใน
คลังปัญญา 

ข้อมูล/
เรื่อง 

36  0  16  0 0 52 

๔ การใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๔.๑ ยมืหนังสือ เล่ม 3,134  4,075  1,083  14 0 8,306 

 ๔.๒ คืนหนังสือ เล่ม 2,349  2,790  589  14 0 5,742 

 ๔.๓ ยมืโสตฯ รายการ 0  18  13  23 0 54 

 ๔.๔ คืนโสตฯ รายการ 0  14  7  23 0 44 

 ๔.๕ ขอยืมระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 114  102  8  0 0 224 

 ๔.๖ ให้ยมืระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 71  127  61  0 0 259 

 ๔.๗ ห้องฉายภาพยนตร ์ ครั้ง 0  119  0  0 0 119 

  คน 0  515  0  0 0 515 

 ๔.๘ ห้องคอมพิวเตอร ์ ครั้ง 59  237  73  0 0 369 

 ๔.๙ ห้องประชุมกลุม่ย่อย ครั้ง 0  56  2  0 0 58 

  คน 0  226  10  0 0 236 

 ๔.๑๐ การใช้หนังสือ
ภายในห้องสมดุ 

เล่ม 521  1,248  22  0 0 1,791 

 ๔.๑๑ ค่าปรับและรายได้
จากการบริการอื่น ๆ 

บาท 22,248  23,385  537  0 0 46,170.00 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร ์

หอสมุดฯ 
เพชรบุร ี

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

๕ การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ 

       

 ๕.๑ Renew Online เล่ม 1,701  1,485  325  0 0 3,511 

 ๕.๒ Website ครั้ง 1,581  6,063  0  0 6,599  14,243 

 ๕.๓ Thesis Online ครั้ง 4,741  0  0  0 0 4,741 

 ๕.๔ ฐานข้อมลู สกอ.
บอกรับ 

ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๕.๕ ฐานข้อมลูที่ส านัก
หอสมุดกลางบอกรับ 

ครั้ง 28  0  0  0 0 28 

 ๕.๖ จ านวนการเข้าชม
คลังข้อมูลและคลังปัญญา 

ครั้ง 0  0  0  0 0 104,648 

 

ล าดับที ่ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา/หน่วยงาน หน่วยนับ (รายการ) ร้อยละ 

๑ คณะจติรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ์ 42  1.12% 

๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 102  2.72% 

๓ คณะโบราณคด ี 1,428  38.12% 
๔ คณะมณัฑนศลิป ์ 44  1.17% 
๕ คณะอักษรศาสตร ์ 1,046  27.92% 

๖ คณะศึกษาศาสตร ์ 525  14.01% 

๗ คณะวิทยาศาสตร ์ 125  3.34% 

๘ คณะเภสัชศาสตร ์ 115  3.07% 

๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53  1.41% 

๑๐ คณะดุริยางคศาสตร ์ 7  0.19% 

๑๑ คณะสัตวศาสตร์ฯและเทคโนโลยีการเกษตร 7  0.19% 

๑๒ คณะวิทยาการจัดการ 71  1.90% 
๑๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 77  2.06% 
๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย 12  0.32% 
๑๕ วิทยาลัยนานาชาต ิ 0  0.00% 
๑๖ อื่นๆ (ศูนย์/ส านัก/ร.ร.สาธิต) 92  2.46% 

 รวม 3,746  100.00% 

* รายงานสถิติ การเข้ าใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์  (สกอ.) และรายงานสรุปการใช้ งานระบบ Turnitin  
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 



- ๑๐ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  รายงานสรุปยอดการใช้จ่ายเงินประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู่  เลขานุการส านักหอสมุดกลาง  รายงานการใช้จ่ายเงินของ 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานส านักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม และสรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากระบบ SU-ERP ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

สรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑. งบประมาณแผ่นดิน   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบด าเนินงานและงบลงทุน) 

     ๒๙๖,๖๐๐.๐๐        ๒๗๔,๖๐๐.๐๐     ๙๒.๕๘        ๒๔๓,๕๗๒.๗๔     ๘๘.๗๐      ๓๑,๐๒๗.๒๖ 

 

๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (งานบริหารทั่วไป)  

 ๓๕,๑๙๐,๘๖๓.๑๑ ๑๔,๘๔๖,๐๐๓.๑๑  ๔๒.๑๙   ๔,๐๗๓,๖๗๓.๙๘ ๒๗.๔๔ ๑๐,๗๗๒,๓๒๙.๑๓ 
๒. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (โครงการจดหมายเหตุ) 

 ๔๒๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔๘,๔๐๐.๐๐  ๕๗.๙๘   ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ ๕๑.๖๙ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. โครงการช่วยเหลือผู้กระทบวิกฤต (COVID-๑๙) 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐  ๕๐.๐๐   ๒๗๔,๔๓๒.๘๘ ๓๖.๕๙ ๔๗๕,๕๖๗.๑๒ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง รายงานความก้าวหน้ า 
การด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 
   คณะกรรมการการจัดการความรู้   นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล ผู้ช่วยเลขานุการส านัก 
หอสมุดกลาง ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายงานว่า อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
ตามแผนการจัดการความรู้ ส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
 ๑. โครงการรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา 

๒. โครงการถอดองค์ความรู้บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้า 
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานว่า ได้ประชุม
คณะกรรมการฯ ไปเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ และได้รวบรวมข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบ 
ต่อการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลาง รวมถึงโอกาสและผลกระทบต่อการด าเนินงานที่แต่ละหน่วยงาน 
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ในสังกัดเสนอ เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
โดยได้เสนอเรื่องเข้าเป็นวาระพิจารณาในคณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
และจะได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางทราบต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา   อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม  
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายงานว่า ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ไปเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมรายละเอียด 
(ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ โดยได้เสนอเรื่องเข้าเป็นวาระพิจารณาในคณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และจะได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางพิจารณา ก่อนเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 นอกจากนี้ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ติดตามความก้าวหน้าของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ส านักหอสมุดกลางได้ลงนาม
ข้อตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย ทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุกสาขา 
ด้านศลิปะ การออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้านโบราณคดี 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้เข้าชมคลังข้อมูลสะสมด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัดที่ ๒๕ มีคลังเก็บข้อมูลผลงานวิจัยในรูปแบบสื่อดิจิทัล  
 ทั้งนี้ ประธานขอให้ นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ ส่งข้อมูลความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑๓ และ ๑๔ ให้กับ อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการ 
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับตัวชี้วัด
ที่ ๒๕ นั้น ส านักหอสมุดกลางยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการและการพัฒนา 
คลังปัญญามาจากมหาวิทยาลัยตามท่ีได้ตกลงไว้ 
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เพ่ิมเติมว่า ได้จัดท าโครงการ ร่างขอบเขต
งาน (Term of reference: TOR) และได้รับใบเสนอราคาการพัฒนาระบบการจัดเก็บผลงานที่โดดเด่น 
และการถ่ายโอนข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้วยแล้ว โดยจะจัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ขณะนี้
บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบดังกล่าว  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๕  รายงานความคืบหน้า โครงการ ๗๗ ปี ศิลปากร รฦก 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุม
ทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตัดต่องานบันทึกข้อมูลวีดิทัศน์ (คลิปภาพยนตร์ ) โดยโครงการแบ่งงาน
ออกเป็น ๓ ชิ้นงาน ดังนี้ 

๑. งานบันทึกข้อมูลวีดิทัศน์ (คลิปภาพยนตร์)  พร้อมการตัดต่อ/กราฟฟิก สัมภาษณ์อาจารย์ ๓ 
ท่าน ได้แก่  อาจารย์เสวต  เทศน์ธรรม  อาจารย์ลาวัณย์  อุปอินทร์ และอาจารย์วิจิตร 
อภิชาติเกรียงไกร เพ่ือผลิตสื่อดิจิทัลเผยแพร่ 

 
 



- ๑๒ - 

๒. งานถอดเทปเสียงสัมภาษณ์  เขียนบทความ และ Content  ของอาจารย์ ๓ ท่าน   
๓. งานพัฒนาหนังสือปาฐกถาศิลป์ พีระศรี โดยใช้เทคโนโลยี AR 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องสืบเนื่อง        
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  Line Official ส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุม
ทราบว่า ตามที่ได้ทราบปัญหาจากการทดลองใช้ Line Official นั้น พบว่าเป็นปัญหาด้านการเข้าใช้งาน
ระบบ (Log in) และการไม่แจ้งเตือน จึงขอหารือที่ประชุมว่าควรจะตัดฟังก์ชั่น (Function) การแจ้งเตือน
และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออกไปก่อน เหลือเพียงช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากคาดว่า
ปัญหาอาจเกิดจากผู้ใช้บริการ ๑ คน มีหลายสถานภาพ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงจะไปหารือกับ
มหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักศึกษา บุคลากร และระบบหอสมุด (Sierra) เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ที่ถูกต้องและการด าเนินการที่สะดวกต่อไป 
 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ให้ข้อเสนอว่า ควรด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวและประชาสัมพันธ์การใช้งานทั้งหมดในครั้งเดียว หากประสงค์ให้หอสมุด  
ช่วยด าเนินการแก้ไขในด้านใดสามารถแจ้งได้ โดยในเบื้องต้นหอสมุดจะอัพเดตข้อมูลในฐานข้อมูล Sierra  
ให้เป็นปัจจุบันก่อน 
  อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร แจ้งเพ่ิมเติมว่า มีเพียง
ปัญหาผู้ใช้บริการที่มีสถานะทับซ้อนกัน โดยจะรีบประสานกับ อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อ านวยการ
ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ และจะนัดประชุมกับหอสมุดถึงการอัพเดตข้อมูล  
รวมไปถึงการมอบหมายผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ขอให้แต่ละหอสมุดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
การสร้างนวัตกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย บรรณารักษ์ผู้แทนจากทั้ง ๓ หอสมุด นักคอมพิวเตอร์ฯ และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือหารือการน าเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงานต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้จัด
โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา นั้น ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ๒ เส้นทาง คือ  
พ้ืนที่ส่วนกลาง และพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับพ้ืนที่ภาคเหนือ ซึ่งก าหนดจัดระหว่างวันที่  
๒๕ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น มีความจ าเป็นต้องเลื่อนโครงการออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ จึงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ไปศึกษาดูงาน ประมาณ  
๒๓ คน ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป ส่วนผู้ที่ไปศึกษาดูงานแล้วนั้น ได้แจ้งให้บุคลากรเข้าไปกรอก
ข้อมูลในระบบฝึกอบรมและพัฒนา ตามค าถาม ๒ ข้อ ภายใน ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ จะด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป 

 ที่ประชุมขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งบุคลากรถึงการเลื่อน
โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาพ้ืนที่ภาคเหนือไปในไลน์กลุ่มส านักหอสมุดกลางด้วย 

 อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเพ่ิมเติม
ว่า หากมีการจัดท าแบบประเมินโครงการดังกล่าว ขอหารือถึงข้อค าถามตามหลักการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 



- ๑๓ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  โครงการประชุมสัมมนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีได้ก าหนด
จัดโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และวางแผน 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนด
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ ฉบับที่ ๓ 
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ยกเลิกหรือเลื่อนการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นของคณะ
วิชา ส่วนงานและมหาวิทยาลัย จึงท าให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าว และติดตามสถานการณ์ต่อไป 
 ส าหรับงบประมาณที่ผู้บริหาร หัวหน้าหอสมุด และหัวหน้างานได้รวบรวมเพ่ือสนับสนุนจัดงาน
สังสรรค์เทศกาลปีใหม่นั้น รวมเป็นเงินทั้งหมด ๕๖ ,๕๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการ 
ซื้อของขวัญไปแล้ว ทั้งหมด ๒๕,๙๑๑.๕๐ บาท โดยส่วนที่เหลือจะเป็นรางวัลพิเศษ (ทองค า) และ 
ซองของขวัญเงินสด รวมเป็นเงิน ๓๐,๕๘๘.๕๐ บาท  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔  โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง   นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
ตามที่ได้ก าหนดจัดโครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ยกเลิกหรือเลื่อนการประชุม 
สัมมนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นของคณะ ส่วนงานและมหาวิทยาลัย จึงท า ให้ต้องยกเลิกการจัด
โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการฯ ว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ดังกล่าวคลี่คลายแล้วนั้น จะสามารถจัดโครงการดังกล่าวได้หรือไม่ หรือจะจัดโครงการอ่ืนทดแทน 
เนื่องจากเป็น ๑ ในตัวชี้วัดด้านการบริการชุมชนของส านักหอสมุดกลาง หากคณะกรรมการฯ ท่านใด  
มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งมายังหอสมุดได้ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕  การจัดโครงการ Art & Book Fair ของฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ 
         เพชรบุรี 
สรุปเรื่อง   นางสาวสุมาลี วาทีหวาน หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แจ้งที่ประชุม
ทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ยกเลิกหรือเลื่อนการประชุม 
สัมมนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นของคณะ ส่วนงานและมหาวิทยาลัย จึงได้แจ้งผู้จัดการของศูนย์การค้า 
HuaHin Market Village ขอเลื่อนการจัดโครงการ และได้ด าเนินการรับหนังสือจากส านักพิมพ์ 
มาให้อาจารย์คัดเลือกหนังสือ ทั้งนี้ได้จัดท าบันทึกประชาสัมพันธ์ไปยังคณะวิชาด้วยแล้ว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาจากคณะวิชา 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากมติ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) เห็นชอบให้คณะวิชาสนับสนุนเงินรายได้
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ของคณะวิชา จ านวนเงิน ๕๐ บาท/ต่อคน (นักศึกษาปริญญาตรี)/ภาคการศึกษา มายังส านักหอสมุดกลาง  
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ งบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาจากคณะวิชา ให้ที่ ป ระชุมทราบ  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวัง หารือที่ประชุมว่า หากคณะวิชาไม่ประสงค์
จะซือ้สื่อสารสนเทศในปีนั้น ๆ จะสามารถสะสมงบประมาณดังกล่าวได้หรือไม่  

 นายสมภพ สุขดี หัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า สามารถสะสมได้  
แต่งานการเงิน ส านักงานส านักหอสมุดกลาง จะต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดเพื่อควบคุมงบประมาณด้วย  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์  
        หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ประสาน 
ไปยังฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เสนอชื่อผู้แทนเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการฯ มาด้วยแล้ว  
จึงร่างค าสั่งเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ กัญญรัตน์  เวชศาสตร์     ที่ปรึกษา 
๒. อาจารย์ ดร.วราภรณ์  พูลสถิติวัฒน์      ที่ปรึกษา 
๓. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง      ประธาน 
๔. รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
๕. นางนฤมล  บุญญานิตย์      กรรมการ 
๖. นายปัญญา  พูพะเนียด      กรรมการ 
๗. นางอาทิตา  นกอยู่       กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 เนื่องด้วยที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ภายในห้อง 
และพิจารณาจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ประธานจึงขอให้ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เสนอชื่อ
ผู้แทนคณะกรรมการฯ เพ่ิมอีก ๒ คน โดยขอให้แจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ต่อไป ส าหรับโครงการหรือ
กิจกรรมย่อย จะด าเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘  การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า แต่ละหน่วยงาน
ในสังกัดได้เสนอชื่อผู้แทนคณะกรรมการฯ มาด้วยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า
ประสงค์ให้เป็นคณะกรรมการชุดเล็กเพ่ือความคล่องตัวในการประชาสัมพันธ์  

 ทั้งนี้ ฝ่ายหอสมุดได้เสนอชื่อผู้แทนมาด้วยแล้ว ตามผู้ด ารงต าแหน่งและรายนาม ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง    ที่ปรึกษา 
๒. รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร   ที่ปรึกษา 
๓. รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธาน 
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๔. นายสายันต์  พวงสุวรรณ   กรรมการ 
๕. นายพรชัย  กุศลพลาเลิศ   กรรมการ 
๖. นางสาวสุจิตรา ส าราญใจ   กรรมการ 
๗. นางพิมพ์เดือน เนตรวิริยะกุล   กรรมการ 
๘. นางสาวศิวพร ทรัพย์มา   กรรมการ 

 ทั้ งนี้  ประธานขอให้คณะกรรมการช่วยกันตรวจสอบความผูกพัน (Engagement) ของ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊คและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ด้วยรวมทั้งการออกแบบรูปแบบ 
(Template) การประชาสัมพันธ์กลางของส านักหอสมุดกลางในด้านการใช้ตัวอักษร สัญลักษณ์โลโก้  
และโทนสี เพ่ือการจัดท างานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แต่เปิดอิสระส าหรับการสร้างเนื้อหา (Content)  
ในการประชาสัมพันธ์ ส าหรับการพิจารณาการเผยแพร่เนื้อหาการประชาสัมพันธ์นั้น ขอให้ส่งผ่านไลน์
กลุ่ม SU Lib เพ่ือให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาก่อนเผยแพร่ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙  การบอกรับ e-Book 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  กล่อมใจขาว ต าแหน่ ง บรรณารักษ์ช านาญการพิ เศษ ได้หารือกับบริษัท  
IG Publishing เพ่ือขอลิ้งค์ (Link) ทดลองใช้ (Trial) การเข้าถึงฐานข้อมูล IG Library ดังกล่าวนั้น บริษัท
แจ้งว่าไม่มีลิ้งค์ให้ทดลองใช้ หากส านักหอสมุดกลางประสงค์จะให้คณะวิชามีส่วนร่วมในการบอกรับ
ฐานข้อมูล หอสมุดจะด าเนินการสรุปข้อมูลไปให้แต่ละคณะวิชาว่า ฐานข้อมูลที่จะบอกรับมีสาขาใดบ้าง  
มีหนังสือจ านวนเท่าใด รวมถึงขอความคิดเห็นจากคณะวิชาว่าเห็นด้วยหรือไม่หากหอสมุดจะบอกรับ 

  นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ทั้ง ๓ หอสมุดได้พิจารณาแล้ว 
มีมติยังไม่บอกรับฐานข้อมูล IG Library ดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างการศึกษา e-Book ภาษาไทยของ SE-ED 
ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกและตรวจสอบราคา โดยจะส่งรายละเอียดไปให้หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ
และหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเพ่ือพิจารณาต่อไป  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐  การเปิดบริการล่วงเวลา 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก
การประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ นั้น ฝ่ายหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ขอหารือเวลาเปิด - ปิดบริการล่วงเวลาในวันเสาร์ – อาทิตย์ กับบุคลากรผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง
หนึ่ง เนื่องจากต้องพิจารณาการใช้บริการของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยด้วย นั้น 

 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้หารือ
กับผู้ เกี่ยวข้องแล้ว โดยก าหนดเวลาเปิด - ปิดบริการล่วงเวลาในวันเสาร์ – อาทิตย์  เป็นเวลา  
๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  การให้บริการผู้ใช้ภายนอก 
สรุปเรื่อง นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รอบที่ผ่านมานั้น หอสมุดได้ขยาย 
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วันหมดอายุการเป็นสมาชิกรายปีให้กับผู้ใช้บริการเป็นเวลา ๑ – ๓ เดือน ตั้งแต่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
(ปิดบริการเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓) และต่อมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ระลอกใหม่  มีผู้ใช้บริการบางรายสอบถามการยืดอายุสมาชิกมาเช่นเดียวกัน หอสมุดขอเสนอให้คืนเงิน
ค่าบ ารุงหอสมุดให้กับผู้ที่ได้สมัครสมาชิกรายปีในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  
 นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง เพ่ิมเติมว่า ได้หารือไปยังกองคลังและผู้ที่ดูแลระบบ
บริหารจัดการองค์กร (SAP) แล้วนั้น สามารถด าเนินการได้ แต่สมาชิกจะต้องเขียนค าร้องขอคืนเงิน และ 
แนบเอกสารประกอบการด าเนินการต่าง ๆ โดยจะประสานไปยังหอสมุดอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับระเบียบ 
ที่จะรองรับเรื่องนี้ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชันเป็นผู้พิจารณาต่อไป  
 ที่ประชุมมีมติขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง จัดท าประกาศฯ ดังนี้ 

๑. ขยายอายุสมาชิกไปเท่ากับช่วงเวลาที่ปิดหอสมุด โดยจะขยายอายุสมาชิกในเบื้องต้นก่อน  
๓ เดือน หากสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่กลับสู่สถานการณ์ปกติ ส านักหอสมุดกลางจะจัดท า
ประกาศแจ้งเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง 

๒. หากสมาชิกรายปีประสงค์จะขอรับเงินคืน ให้ติดต่อฝ่ายหอสมุดเพ่ือเขียนค าร้องการคืนเงินต่อไป  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
         ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามทีห่น่วยงานในสังกัดได้จัดส่ง
ปัจจัยความเสี่ยง พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงและใส่มาตรการมาด้วยแล้วนั้น  คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง ได้รวบรวมแล้ว มีความเสี่ยงทั้งหมด ๖ ด้าน ดังนี้ 
 
 ความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส านักหอสมุดกลาง 
  ไม่มี 
 
 ความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านนโยบาย กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ 

๑. กฎหมายลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุด 
๒. การด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านกฎหมาย

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 ความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 

๑. งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
๒. การป้องกันอัคคีภัย 
๓. การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
๔. การจัดท าฐานข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหอสมุดฯ 
๕. การดูแลรักษาเงินและผู้รับผิดชอบเงิน 
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 ความเสี่ยงด้านที่ ๔ ด้านการปฏิบัติการ เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 

๑. ฝุ่นละออง สารเคมี เชื้อราในเอกสาร ความชื้น 
๒. กระบวนการป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้ าในลักษณะเดิม 

 
 ความเสี่ยงด้านที่ ๕ ด้านบุคลากร 

๑. อัตราก าลัง/การเกษียณอายุของบุคลากร 
๒. ทบทวนทักษะ/สมรรถนะของบุคลากรกับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

 ความเสี่ยงด้านที่ ๖ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน 
๑. พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลง 
๒. ผลกระทบโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๓. รูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป 
๔. ขาดการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง แนะน าการจัดโครงการ 
การป้องกันอัคคีภัย ในความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) สามารถใช้ชุดเครื่องมือ (Toolkit) เพ่ือให้ความรู้กับบุคลากรในเบื้องต้นได้  
เช่น คู่มือการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัย ก่อนการปฏิบัติจริง 
 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เสนอแนะว่า ความเสี่ยงด้านที่ ๕ 
ด้านบุคลากรนั้น ในปัจจัยด้านอัตราก าลัง/การเกษียณอายุของบุคลากรนั้น ควรวางแผนการทดแทน
บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ และมีแผนการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรใหม่ เพ่ือกระจายภาระหน้าที่
ของผู้ที่เกษียณอายุไป รวมถึงทบทวนภาระหน้าที่ของบุคลากรเกษียณมีผลกระทบกับหน่วยงานมากน้อย
เพียงใด มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร และมีค าบรรยายลักษณะงาน (Job description: JD) 
ใดบ้างที่บุคลากรคนอ่ืนท าแทนได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ควรวางแผนถอดองค์
ความรู้บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการล่วงหน้าด้วย 
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ความเสี่ยงด้านที่  ๖  
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน ด้านผลกระทบโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น  
มีการปรับรูปแบบการบริการด้วยการสร้างระบบ SULIB Delivery ซึ่ งอยู่ ระหว่าง ดร.นพดล  
เอกผาชัยสวัสดิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ พัฒนาระบบเพ่ือเป็นนวัตกรรม  
ในการบริการใหม่ ในสถานการณ์นี้  โดยงานบริ การสารสนเทศของแต่ละหอสมุดจะต้องหารือ 
ในการด าเนินการต่อไป 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติปรับแก้ไข ดังนี้ 

๑. ปรับระดับความเสี่ยงด้านที่ ๔ ด้านการปฏิบัติการ ในปัจจัยด้านกระบวนการป้องกันการเกิด
ข้อร้องเรียนซ้ าในลักษณะเดิม จากระดับ น้อย เป็นระดับ น้อยมาก เนื่องจากมีกระบวนการ
ควบคุมภายในของแต่ละหอสมุดด้วยแล้ว และขอให้ส่งกระบวนการเกิดข้อร้องเรียนซ้ า 
ไปให้แต่ละหอสมุดเพื่อการด าเนินการต่อไป 

๒. ความเสี่ยงด้านที่ ๕ ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านอัตราก าลัง/การเกษียณอายุของบุคลากร ขอให้
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบเป็นผู้บริหารและส านักงานส านักหอสมุดกลาง 

๓. ปรับระดับความเสี่ยงด้านที่ ๖ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน ในปัจจัยด้าน
ผลกระทบโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากระดับ สูงมาก เป็นระดับ สูง 
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เนื่องจากมีแนวทางการด าเนินงานจากสถานการณ์ดังกล่าวในการเกิดขึ้นครั้งแรกแล้ว และ
ขอให้ใส่ การพิจารณามาตรการเยียวยาทั้งผู้ใช้บริการและบุคลากร ในช่องมาตรการและ 
กิจกรรมฯ ด้วย 

๔. ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ในความเสี่ยงด้านที่ ๖ ความเสี่ยงจากปัจจัย
ภายนอกของหน่วยงาน ด้านพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของผู้ ใช้บริการ  นั้น ขอให้
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง เป็นผู้ออกแบบการเก็บข้อมูล 
และวิเคราะห์ ส าหรับการเก็บข้อมูล ขอให้แต่ละหอสมุดด าเนินการต่อไป  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
         ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
สรุปเรื่อง อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  
ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการฯ ได้จัดท า 
(ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา  
๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบตามแผนที่คณะกรรมการฯ เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖.๑  การรับนักศึกษาฝึกงาน 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ประสงค์ที่จะจ้างนักศึกษาฝึกงานมาช่วยงานจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และงานเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยอาจรับนักศึกษาฝึกงานจากคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาช่วยงานหอสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษา ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง  
เช่น การเตรียมความพร้อมเปิดวังท่าพระ การออกแบบงานกิจกรรม (Event) จึงขอฝากแต่ละหน่วยงาน 
ในสังกัดพิจารณา หากจะรับนักศึกษาฝึกงาน โดยขอให้สนับสนุนนักศึกษาในเรื่องการดูแลและพ่ีเลี้ยงด้วย  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ น. 
 
 

นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นางอาทิตา  นกอยู่ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล  จั่นเงิน   ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง          ประธาน 
๒. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน    รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๓. อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม    รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง         กรรมการ 

       ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
๔. นางสมปอง  มิสสิตะ     หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์         กรรมการ 
๕. นางจรินทร์  คิดหมาย     หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ          กรรมการ 
๖. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน    รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุด         กรรมการ 

       วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี          
๗. นายสมภพ  สุขดี     รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและ         กรรมการ 
       นวัตกรรม    
๘. นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล    ผู้ช่วยเลขานุการส านักหอสมุดกลาง         กรรมการ 
๙. นางอาทิตา  นกอยู ่     เลขานุการส านักหอสมุดกลาง    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
ผู้ไม่มาประชุม 
  -      
 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง  

สรุปเรื่อง   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน  
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  ความต้องการของส านักหอสมุดกลางต่อ SU Smart Application 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้น าเสนอข้อมูลความต้องการของส านักหอสมุดฯ  
ไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วเพ่ือขอเพ่ิมเติมความสามารถในการใช้งาน SU Smart Application 
ส าหรับรองรับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม จ านวน ๔ ด้าน ดังนี้ 
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๑. การเชื่อมต่อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  (Sierra) ผ่าน API ในด้านการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศของส านักหอสมุดกลาง การจองหนังสือและยืมต่อ (Renew) การแจ้งเตือน  
การช าระค่าปรับ และการเสนอซ้ือหนังสือใหม่ 

๒. การเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การเสนอความคิดเห็น  
ติดต่อสอบถาม และช่องทางเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่ส าคัญ 

๓. การจองห้องศึกษาค้นคว้า 
๔. การยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้บริการส านักหอสมุดกลาง 

 ส าหรับปัญหาเรื่องการยืนยันตัวบุคคลรายที่มีสถานะซ้ าซ้อน จะส่งผลต่อจ านวนการยืมหนังสือ 
และการแจ้งเตือนด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับส านักดิจิทัลเทคโนโลยีเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล  
กับของมหาวิทยาลัย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  ความร่วมมือกับมิวเซียมสยาม (Museum Siam) 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมหารือในเรื่องการเป็นพันธมิตร
และความร่วมมือในการท าโครงการเผยแพร่ความรู้ด้ านวัฒนธรรมและพ้ืนที่ เรียนรู้ ในอนาคต  
กับมิวเซียมสยาม (Museum Siam) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Discovery 
Museum Institute) เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ มิวเซียมสยาม จึงทราบว่ามิวเซียมสยามก าหนด
จัดโครงการ เทศกาลบางกอกแหวกแนว (Bangkok Edge Festival) ประกอบไปด้วยการบรรยายของ
นักเขียนที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศและกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย แต่ไม่มีสถานที่
ส าหรับการรองรับผู้ เข้าร่วมฟังบรรยายจ านวน ๓๐๐ - ๔๐๐ ที่นั่ ง จึงได้ เสนอให้มาใช้สถานที่  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ และมีระบบเสียงชุดใหม่ โดยมิวเซียม
สยามได้ให้ความสนใจ นอกจากนี้  มิวเซียมสยามยังมีก าหนดจัดโครงการบุ๊คแฟร์มิวเซียมสยาม  
ซ่ึงประกอบไปด้วย ส านักพิมพ์และนิตยสารมีชื่อเสียงต่าง ๆ และกิจกรรม Cultural District ในโครงการ 
Art & Cultural Festival ๒๐๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงได้เสนอขอขยาย
ความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ได้หารือกับ นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่าย
หอสมุดวังท่าพระ ส าหรับการจัดแสดงหนังสือเก่า รวมไปถึง หนังสือศิลปิน (Artist’s Books) รวมถึง 
การจัดท าลิงก์ไปยังสื่อดิจิทัลต่าง ๆ เบื้องต้นด้วยแล้ว 
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ทางมิวเซียมสยาม ได้จัดท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าชมพ้ืนที่น าชมพิเศษ ได้แก่ ท้องพระโรง วังท่าพระ และต าหนักพรรณราย 
พร้อมวิทยากรน าชมพิเศษ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ไปยังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาด้วยแล้ว รวมถึงได้หารือกับ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านัก 
หอสมดุกลาง ถึงการขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ กลับเข้าไปยังฝ่ายหอสมุดวังท่าพระด้วยแล้ว  
 ประธานขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง ประสานกับ นางจรินทร์  
คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ และนายสมภพ สุขดี รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานนโยบาย
และนวัตกรรม เรื่องงบประมาณส าหรับการเก็บงานภายหลังการปรับปรุงฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  
ว่าจะสามารถจัดสรรงบประมาณอย่างไรได้บ้าง  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  โปรแกรม Turnitin 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้จัดท าบันทึกไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิจารณา
สัดส่วนการใช้งานและค่าใช้จ่ายที่จะต้องด าเนินการต่อไปนั้น ที่ประชุมมีมติให้  ทุกคณะวิชาจะได้สัดส่วน
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บัญชีการใช้งานอย่างน้อยคณะวิชาละ ๑ บัญชี ส าหรับคณะวิชาที่มีความประสงคจ์ านวนมาก จะได้รับการ
จัดสรรเฉลี่ย ๕ - ๖ บัญชี รวมทั้งหมด ๓๐ บัญชีส าหรับคณะวิชา ส าหรับหอสมุด วิทยาเขตละ ๑ บัญชี 
และผู้ดูแลระบบ จ านวน ๑ บัญชี โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการหักเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  
 ในการนี้  บริษัทฯ ได้แจ้งว่าประสงค์จะปรับราคาโปรแกรมดังกล่าวในปีถัดไป เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสัดส่วนการใช้งานบัญชีไม่สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา โดยจะแจ้งกลับมา
ภายหลัง ประธานจึงขอให้ฝ่ายหอสมุดฯ ร่วมกันหารือถึงระบบหรือโปรแกรมที่สามารถใช้งานทดแทน
โปรแกรม Turnitin ได้ต่อไป หากบริษัทปรับราคาสูงขึ้น 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  ฐานข้อมูล Scopus 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะวิชามีความประสงค์บอกรับและใช้งาน
ฐานข้อมูล Scopus เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการเพ่ือค้นคว้าบทความทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานนั้น 
อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี จึงขอให้ส านักหอสมุดกลางประสาน 
ขอข้อมูลและราคาการบอกรับ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ว่าเป็นจ านวนเงินเท่าใด ทั้งนี้ 
นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ประสานกับบริษัท Elsevier แล้ว แจ้งว่า 
จะเป็นการบอกรับแบบมีเงื่อนไขโดยการบอกรับผ่านข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) ขณะนี้อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยคณะวิชาจะร่วมกันปันส่วนงบประมาณ  
เพ่ือบอกรับต่อไป  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๕  การประชุมหารือการด าเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ประชุมหารือกับ อาจารย์ ดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร 
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณบดี 
คณะโบราณคดี คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ผู้อ านวยการหอศิลป์ และบุคลากรส านักหอสมุดกลางที่เกี่ยวข้อง
ถึงการด าเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การพัฒนาห้องสมุดศิลปะ (ห้องสมุดภาพ) และการด าเนินงาน
เกี่ยวกับฟิล์มกระจกที่อยู่ในห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ส านักหอสมุดกลาง  
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องพูนสวาทกฤดากร ชั้น 2 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วังท่าพระ โดยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สิ่งของที่น ามาจัดแสดง ณ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระนั้น ควรเป็นต้นฉบับ (Original) 
และที่ประชุมเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า หากน าสิ่งของมาจัดแสดง ควรที่จะสามารถสแกน QR Code  
ใหเ้ชื่อมโยงไปยังหนังสือต่าง ๆ ของศิลปินหรือข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านศิลปะได้ด้วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี เสนอจะประสานอาจารย์ 
ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาพฟิล์มกระจก ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ต่อไป และศาสตราจารย์ญาณวิทย์ 
กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ยินดีที่จะรับเอกสารและรูปภาพเก่าแก่ 
ที่อาจารย์ ดร.วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร ได้มอบให้หอสมุด ไปช าระคลี่คลายต่อไป 
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งเพ่ิมเติมว่า เอกสารของศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี ที่ได้รับมานั้น ไม่ทราบแหล่งที่มา จึงหารือกับ อาจารย์ ดร.วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร ผู้มอบ  
ว่ามีเอกสารที่แสดงถึงการรับมอบเอกสารดังกล่าวหรือไม่ เพ่ือที่จะได้ ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ในอนาคต 
โดยเอกสารที่ได้รับมานั้น มีหลายประเภท รวมไปถึงภาพสเก็ตศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีด้วย ซึ่งจะเชิญ
อาจารย์จากคณะโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร มาหารือถึงการจัดการเอกสารต่าง ๆ รวมถึง
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ด้านการอนุรักษ์เอกสาร เพ่ือให้ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางน าข้อมูลดังกล่าวเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติงบประมาณด าเนินการต่อไป 
  ประธานหารือกับ นายสมภพ สุขดี รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม  
ว่าจะสามารถเสนอของบประมาณในโครงการที่นอกเหนือจากเงินรายได้ประจ าส าหรับใช้สอยได้หรือไม่
และภายในเดือนใด 
 นายสมภพ สุขดี รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม แจ้งว่า หากประสงค์ 
จะใช้งบประมาณจากเงินสะสมของส านักหอสมุดกลาง ควรเสนอของบประมาณภายในเดือนเมษายน  
แต่หากจะเสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัยนั้น สามารถท าได้ทุกช่วงเวลา โดยส านักหอสมุดกลางต้อง
จัดท าโครงการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาและหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรุงแสง ลักษณบุญส่ง 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในเรื่องงบประมาณ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๕  ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ไป
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสนอวาระ
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้บริหารแล้ว เมื่อวันที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเสนอแนวทาง 
ความร่วมมือฯ ดังนี้ 

๑. เสนอให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้บริการหอสมุดแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

๒. ส าหรับการยืม – คืนหนังสือนั้น ขอให้เป็นไปตามการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดกลุ่ม 
PULINET โดยผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่ หอสมุด มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทั้ง ๓ วิทยาเขต  และหอสมุดประสานต่อไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือ 
ก รณี ที่  ห าก ผู้ ใช้ บ ริ ก า ร ติ ด ต่ อ  (Walk in) เข้ า ไป ที่ ห อ ส มุ ด แ ห่ งม ห าวิ ท ย าลั ย 
ธรรมศาสตร์นั้ น  จะต้องถือแบบฟอร์มจากหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรไปด้วย  
ซึ่งจะนัดประชุมหารือปรับปรุงแบบฟอร์มดังกล่าวเพ่ือความสะดวกในการใช้งานต่อไป 
เนื่องจากเป็นแบบฟอร์มที่ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว  

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอให้ทดลองด าเนินการตามแนวทางความร่วมมือดังกล่าว 
ก่อนการท าความร่วมมือฯ 
 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เสนอว่า จะจัดท าเป็นการ์ดแทน
แบบฟอร์มดังกล่าวได้หรือไม่  
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งว่าจะต้องนัดประชุมหารือกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อน โดยจะแจ้งหัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์และหัวหน้าฝ่าย
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทราบต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒.๕  ข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ 
         ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) ระหว่างส านักหอสมุดกลาง 
         มหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
         (องค์การมหาชน) 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ประชุม
หารือเรื่อง ระเบียบการยืม - คืนหนังสือและการใช้บริการกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) (TCDC) พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์และวังท่าพระ  
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้รับบัตรสมาชิกจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) หอสมุด
ละ ๑๐ ใบ ซึ่งได้ระบุเลขของแต่ละฝ่ายหอสมุดมาด้วยแล้ว ส านักหอสมุดกลางต้องบริหารจัดการ 
และวางแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้บริการที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ต้องรับบัตรสมาชิก 
(Card) จากฝ่ายหอสมุดเพ่ือไปเข้าใช้บริการ ซึ่งส านักหอสมุดกลางต้องก าหนดสิทธิในการยืม
บัตรสมาชิกใน ๑ ครั้ง รวมถึงขั้นตอนการยืม – คืนบัตรสมาชิกดังกล่าว 

๒. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ก าหนดสิทธิการยืม – คืนหนังสือครั้งละ ๕ เล่ม/ฝ่ายหอสมุด/
ระยะเวลา ๑๕ วัน ส าหรับใช้งานภายในหอสมุดเท่านั้น ซึ่งขอให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า
อย่างน้อย ๓ วัน และจะต้องจัดส่งหนังสือคืนในรอบเดียวกันเท่านั้น โดยหน่วยงานที่จัดส่ง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยืมหนังสือออกจากหอสมุด ขอให้อยู่ใน
ดุลพินิจของฝ่ายหอสมุดแต่ละวิทยาเขต 

 นอกจากนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จะส่งแหล่งสารสนเทศด้านการออกแบบและ
ความคิดสร้างสรรค์ (Collection miniTCDC) จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม มาให้ใช้บริการภายในฝ่ายหอสมุด 
วังท่าพระ ขอให้ฝ่ายหอสมุดเก็บสถิติการใช้บริการและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ 
 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เสนอขอให้ เจรจากับ  
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ว่าจะสามารถขอยืมหนังสือเพ่ือให้บริการภายในหอสมุด จ านวน 
๒๐ – ๓๐ เล่ม/ครั้ง/๑ เดือน โดยผู้ใช้บริการและฝ่ายหอสมุดสามารถแจ้งความประสงค์คัดเลือก 
ยืมหนังสือใหมไ่ด ้
 ทั้งนี้ การให้บริการนี้รวมไปถึงห้องสมุด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมืองทองธานี (City Campus) ด้วย หากมีผู้รับผิดชอบ โดยขอให้ผ่านคณบดีรับทราบ 
การยืม – คืนดังกล่าวด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๕  การอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin และโปรแกรม EndNote 
สรุปเรื่อง   นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
ก าหนดจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin โดยวิทยากรจากบริษัทฯ ในวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ทั้งนี้ ส านักงานส านักหอสมุดกลาง 
ได้จัดท าบันทึกไปยังคณะวิชาเพ่ือแสดงความประสงค์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน ดังกล่าวด้วยแล้ว  
และการอบรมโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote) ให้กับบุคลากร ในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ โดยวิทยากรของบริษัท ซ่ึงเป็นการอบรมออนไลน์ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  รายงานการจัดกิจกรรมและการด าเนินงาน 
สรุปเรื่อง นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ รายงานการจัดกิจกรรม
ของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

1 – 31 มกราคม 2564  หอสมุดฯ ปิดบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่องก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
201๙ ฉบับที่ 3 

ทุกวันตลอดเดือนมกราคม 2564  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม และเรื่องราว 
(Content) ตา่งๆ บน Facebook 

6 - 7 มกราคม 2564  - บรรณารักษ์ของหอสมุดฯ เข้าร่วมการสัมมนา PULINET 
วิชาการ ครั้งที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์  

- บุคลากรของหอสมุดฯ น าเสนอผลงานประเภทวาจา เรื่อง “การด าเนินงานของ
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์ 

2, 9, 16, 30 มกราคม 2564  รายการวิทยุออนไลน์ 4 เรื่อง 
     “SNC Library Podcast : วันปีใหม่ไทยและสากลโลกเป็นมาอย่างไร” 
    “SNC Library Podcast : ขนมจีน...ขนมท่ีชาวจีนไม่ได้ท า” 
    “SNC Library Podcast : GRAFFITI ศิลปะข้างถนนบนหลืบร้างไร้ผู้คน” 

“SNC Library Podcast : ตรุษจีน ธรรมเนียมจีนที่ลูกยังด ารง” 
22 มกราคม 2564  กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหอสมุดฯ กับภาควิชา : พูดคุยกับ

อาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ในกิจกรรมความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ 
  นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  รายงานการจัดกิจกรรม 
ของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  1 – 31 มกราคม 2564  หอสมุดวังท่าพระ ปิดหอสมุดตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  4 - 29 มกราคม 2564  หอสมุดจัดบริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ฟรี ให้อาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ มีผู้ใช้บริการจ านวน 
403 ราย หนังสือจ านวน 1,288 เล่ม 
  4, 11 มกราคม 2564  ดร.นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
พิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย รายวิชา 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หัวข้อฐานข้อมูลในการ
วิจัยและการใช้โปรแกรม Endnote แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 50 คน ณ ห้อง 410 ชั้น 4 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  4 - 29 มกราคม 2564  บุคลากรหอสมุดด าเนินการติด RFID Tag ที่ตัวเล่มหนังสือ
และวารสาร 

- ห้องสมุดชั่วคราว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   จ านวน  29,027 เล่ม  

   - อาคารอเนกประสงค์ ภาษาต่างประเทศ จ านวน 5,253 เล่ม 
 นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี รายงานการจัดกิจกรรมของฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้  
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  4 – 31 มกราคม 2564   
- งดบริการพ้ืนที่นั่งอ่านของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- เปิดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น. (งดบริการล่วงเวลา) 
- บริการส่งหนังสือทางไปรษณียฟ์รี (ก าหนดคืน 15 มกราคม 2564) 
- งดบริการส าหรับบุคคลภายนอก 

  - บุคลากรหอสมุดปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) 
  6 - 7 มกราคม 2564  บุคลากรหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เข้าร่วม 
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม ZOOM 
  11 มกราคม 2564  นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม การติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ณ ห้องประชุมสามพระยา 2 อาคารบริหาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนทศเพชรบุรี (VDO-Conference) 
  14 - 15 มกราคม 2564  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน และนางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ 
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์รายงานป้อนกลับ ( feedback report)  
เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรของคณะ/ส่วนงาน ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ผ่าน
ระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  25 มกราคม 2564  นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะท างาน 
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารวิทยบริการ  
ชั้น 2 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  27 มกราคม 2564  ประชุมบุคลากรหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ครั้งที่ 
1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  นางอาทิตา  นกอยู่   เลขานุการส านักหอสมุดกลาง รายงานการจัดกิจกรรม 
ของส านักงานส านักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  11 มกราคม 2564  เวลา 10.00 – 12.00 น. เลขานุการส านักหอสมุดกลาง  
นางนฤมล บุญญานิตย์ นางสาวพรทิพย์ สมฤทธิ์ และนางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ บุคลากรผู้แทน  
สายสนับสนุน กลุ่ม 1 เข้าร่วมสนทนากลุ่ม การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Zoom 
  11 มกราคม 2564  เวลา 13.30 – 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  
บัวสมบูรณ์ และอาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน กรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ผู้แทนสายวิชาการ กลุ่ม 2 
เข้าร่วมสนทนากลุ่ม การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom 
  12 มกราคม 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและขับ เคลื่ อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
  13 มกราคม 2564  เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้อ านวยการศูนย์ ส านักฯ เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหน้าที่ ของ
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom 
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  14 – 15 มกราคม 2564  รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
ส านักหอสมุดกลาง เข้าร่วม กิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏฺิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์รายงานป้อนกลับ 
(feedback report) เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรของส่วนงาน ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Microsoft teams 
  22 มกราคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
เลขานุการส านักหอสมุดกลาง นายสมภพ สุขดี และนางณัชชา มณีวงศ์ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์  
"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx 200 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Microsoft teams 
  22 มกราคม  2564  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานและสัมภาษณ์
ออนไลน์ เรื่อง การจัดการ การบริการ และการสงวนรักษาจดหมายเหตุฯ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  รายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ
ของหอสมุด ทั้ง ๓ ฝ่าย และจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

มกราคม ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร ์

หอสมุดฯ 
เพชรบุร ี

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

๑ จ านวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้ง 0  0  0  0  0  0 

  คน 0  0  0  0  0  0 

 ๑.๑ บุคคลภายใน ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๑.๒ บุคคลภายนอก ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๑.๓ ในเวลาราชการ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๑.๔ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 จันทร์ – ศุกร ์ คน 0  0  0  0 0 0 

 ๑.๕ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 เสาร์-อาทิตย ์ คน 0  0  0  0 0 0 

๒ จ านวนผู้ใช้บริการยมื-คืน 
: ตามประเภทผู้ใช้ 

       

 ๒.๑ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

ครั้ง 1,312  1,412  99  0 0 2,823 

 ๒.๒ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท 

ครั้ง 163  241  0  0 0 404 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

มกราคม ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร ์

หอสมุดฯ 
เพชรบุร ี

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

 ๒.๓ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก 

ครั้ง 67  50  0  0 0 117 

 ๒.๔ อาจารย ์ ครั้ง 69  177  28  0 0 274 

 ๒.๕ พนักงาน ครั้ง 25  75  14  2 0 116 

 ๒.๖ ลูกจ้างประจ า ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๒.๗ ลูกจ้างช่ัวคราว ครั้ง 0  2  0  0 0 2 

 ๒.๘ อื่น ๆ ครั้ง 1  11  0  2 0 14 

๓ จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๓.๑ หนังสือใหม ่ ช่ือ 41  342  47  11 0 441 

 ประจ าเดือน เล่ม 42  364  47  17 0 470 

 ๓.๒ โสตทัศนวัสด ุ รายการ 0  0  0  1 0 1 

 ๓.๓ วิทยานิพนธ ์ เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๔ e-Book เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๕ e-Thesis เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๖ ฐานข้อมลูออนไลน์  
(นับเฉพาะของ สกอ. และ
หอสมุดฯ บอกรับ) 

ฐาน 0  0  0  0 22 22 

 ๓.๗ การน าเข้าข้อมลู 
ในคลังปัญญา 

ข้อมูล/
เรื่อง 

81  1  36  0 0 118 

๔ การใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๔.๑ ยมืหนังสือ เล่ม 2,864  1,965  622  4 0 5,455 

 ๔.๒ คืนหนังสือ เล่ม 97  423  83  4 0 607 

 ๔.๓ ยมืโสตฯ รายการ 0  4  0  7 0 11 

 ๔.๔ คืนโสตฯ รายการ 0  3  6  7 0 16 

 ๔.๕ ขอยืมระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 44  22  0  0 0 66 

 ๔.๖ ให้ยมืระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 45  55  8  0 0 108 

 ๔.๗ ห้องฉายภาพยนตร ์ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๘ ห้องคอมพิวเตอร ์
 
 

ครั้ง 0  0  0  0 0 0 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

มกราคม ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร ์

หอสมุดฯ 
เพชรบุร ี

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

 ๔.๙ ห้องประชุมกลุม่ย่อย ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๑๐ การใช้หนังสือ
ภายในห้องสมดุ 

เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๑๑ ค่าปรับและรายได้
จากการบริการอื่น ๆ 

บาท 0  0  258  0 0 258.00 

๕ การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ 

       

 ๕.๑ Renew Online เล่ม 1,137  475  167  0 0 1,779 

 ๕.๒ Website ครั้ง 2,136  6,809  0  0 6,374 15,319 

 ๕.๓ Thesis Online ครั้ง 8,198  0  0  0 0 8,198 

 ๕.๔ ฐานข้อมลู สกอ.
บอกรับ 

ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๕.๕ ฐานข้อมลูที่ส านัก
หอสมุดกลางบอกรับ 

ครั้ง 62  0  0  0 0 62 

 ๕.๖ จ านวนการเข้าชม
คลังข้อมูลและคลังปัญญา 

ครั้ง      132,511 

 

ล าดับที ่ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา/หน่วยงาน หน่วยนับ (รายการ) ร้อยละ 

๑ คณะจติรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ์ 42  1.12% 

๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 102  2.72% 

๓ คณะโบราณคด ี 1,428  38.12% 
๔ คณะมณัฑนศลิป ์ 44  1.17% 
๕ คณะอักษรศาสตร ์ 1,046  27.92% 

๖ คณะศึกษาศาสตร ์ 525  14.01% 

๗ คณะวิทยาศาสตร ์ 125  3.34% 

๘ คณะเภสัชศาสตร ์ 115  3.07% 

๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53  1.41% 

๑๐ คณะดุริยางคศาสตร ์ 7  0.19% 

๑๑ คณะสัตวศาสตร์ฯและเทคโนโลยีการเกษตร 7  0.19% 

๑๒ คณะวิทยาการจัดการ 71  1.90% 
๑๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 77  2.06% 
๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย 12  0.32% 
๑๕ วิทยาลัยนานาชาต ิ 0  0.00% 
๑๖ อื่นๆ (ศูนย์/ส านัก/ร.ร.สาธิต) 92  2.46% 

 รวม 3,746 100.00% 
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* รายงานสถิติ การเข้ าใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์  (สกอ.) และรายงานสรุปการใช้ งานระบบ Turnitin  
เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 ทั้งนี้ ส าหรับสถิติการประชาสัมพันธ์นั้น ที่ประชุมมีมติให้ เพจเฟสบุ๊ค SU Central Library จัดท า
และประชาสัมพันธ์เนื้อหาในส่วนของการด าเนินการในภาพรวมของส านักหอสมุดกลาง เช่น การด าเนินงาน/
กิจกรรมต่าง ๆ การศึกษาดูงาน และการจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง เวลาเปิด - ปิดบริการ
ของฝ่ายหอสมุดแต่ละวิทยาเขต โดยขอให้ผู้ดูแลเพจรวบรวมข้อมูลเวลาเปิด - ปิดบริการดังกล่าว  
เพ่ือโพสในเพจของ SU Central Library และเขียนรายละเอียดเพ่ิมเติม  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  รายงานสรุปยอดการใช้จ่ายเงินประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู่  เลขานุการส านักหอสมุดกลาง  รายงานการใช้จ่ ายเงินของ 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานส านักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม และสรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากระบบ SU-ERP ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้ 

สรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑. งบประมาณแผ่นดิน   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบด าเนินงานและงบลงทุน) 

     ๒๙๖,๖๐๐.๐๐        ๒๗๔,๖๐๐.๐๐     ๙๒.๕๘        ๒๔๕,๖๑๒.๘๗     ๘๙.๔๔      ๒๘,๙๘๗.๑๓ 

๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (งานบริหารทั่วไป)  

 ๓๕,๓๗๗,๓๕๘.๗๗ ๑๕,๐๓๒,๔๙๘.๗๗  ๔๒.๔๙   ๕,๓๙๓,๒๙๔.๙๖ ๓๕.๘๘ ๙,๖๓๙,๒๐๓.๘๑ 
๒. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (โครงการจดหมายเหตุ) 

 ๔๒๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔๘,๔๐๐.๐๐  ๕๗.๙๘   ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ ๕๑.๖๙ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. โครงการช่วยเหลือผู้กระทบวิกฤต (COVID-๑๙) 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐  ๕๐.๐๐   ๔๙๓,๘๖๔.๗๘ ๖๕.๘๕ ๒๕๖,๑๓๕.๒๒ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง รายงานความก้าวหน้ า 
การด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 
   คณ ะกรรมการการจัดการความรู้   นางวิ ไลรักษ์  แก้ววิ ไล  ผู้ ช่ วยเลขานุการ 
ส านักหอสมุดกลาง ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายงานว่า ได้ประชุมคณะกรรมการฯ  



- ๑๒ - 

ไปเมื่อวันที่ ๒ และ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
ส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
 ๑. โครงการรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา อยู่ระหว่าง 
การรวบรวมองค์ความรู้ที่บุคลากรกรอกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลฝึกอบรมและพัฒนา ส านักหอสมุดกลาง 
และก าหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔  

๒. โครงการถอดองค์ความรู้บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ได้จัดท าบันทึกไปยังหัวหน้าฝ่ายหอสมุดด้วยแล้ว  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้า 
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานว่า อยู่ระหว่าง
จั ดท าแผน การป้ องกัน อัคคี ภั ยและรวบรวมข้ อมู ล เพ่ื อจัดท า อิน โฟกราฟ ฟิค  (Infographic)  
เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือเผยแพร่เป็นชุดความรู้  (Tool kit) 
เนื่องจากไม่มีการจัดอบรม โดยจะจัดส่งให้ฝ่ายหอสมุดต่อไป ทั้งนี้  ได้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง  
ส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้แต่ละฝ่ายหอสมุดเพ่ือด าเนินการตามแผนฯ แล้ว  
และจะติดตามความก้าวหน้าฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา   อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม  
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายงานว่า ก าหนดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยจะติดตาม
ความก้าวหน้าของแต่ละตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยขอให้ผู้ที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลแต่ละหมวดส่งข้อมูลให้ นางณัชชา มณีวงศ์ 
เลขานุการคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะท างานประชาสัมพันธ์   อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม  รองผู้อ านวยการ 
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะท างานประชาสัมพันธ์ ส านักหอสมุดกลาง รายงานว่า 
ก าหนดประชุมคณะกรรมการฯ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยจะส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให้ฝ่าย
เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบต่อไป หากมีเรื่องด่วน สามารถแจ้งหรือหารือในกลุ่มไลน์คณะกรรมการฯ 
ได้ทันที และได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้อธิบายลักษณะ
งาน ก าหนดหน้าที่และการเก็บสถิติแต่ละหน่วยงานแล้ว ประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับ การผลิตสื่อ การเชิญสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การตรวจสอบความถูกต้องของการใช้
ภาษาและการสะกดค า รวมถึงความสอดคล้องของเนื้อหา ทั้งนี้ ได้จัดท าผังงาน (Flowchart) เบื้องต้น
แล้ว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการฯ เสนอการทดลองประชาสัมพันธ์ใน
แพลตฟอร์ม (Platform) ใหม่  เช่น  Blockdit และ Clubhouse เพ่ือเป็น อีกช่องทางหนึ่ งในการ
ประชาสัมพันธ์และรับฟังเสียงผู้ใช้บริการ อีกทั้ง เมื่อการปรับปรุงฝ่ายหอสมุดวังท่าพระแล้วเสร็จ เสนอให้
มีโซน (Zone) ส าหรับเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งความถี่ในการจัดกิจกรรม
อาจเป็น ๓ หรือ ๖ เดือนต่อครั้ง เพ่ือสร้างความผูกพันและความรู้ภายในฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ นอกจากนี้ 
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จะมีการก าหนดธีม (Theme) ในการประชาสัมพันธ์แต่ละเดือนให้คณะกรรมการฯ จัดท าเนื้อหา 
(Content) เพ่ือประชาสัมพันธ์ด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๕  การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
         ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่  เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้ แต่ งตั้ งให้ เป็ นกรรมการด าเนิ นงานการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และได้เข้า
ร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น ได้หารือกับผู้บริหารและแจ้งไปยัง
หน่วยงานในสังกัด รวมถึงหัวหน้างานและบุคลากร ส านักงานส านักหอสมุดกลางด้วยแล้วนั้น สืบเนื่องจาก
ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับผลคะแนนภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ มีผลการด าเนินงาน ๙๑.๑๖ คะแนน อยู่ที่ระดับ A และคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงประเด็นแบบวัดที่มี
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) คือ แบบวัด ITA ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  
การด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ซึ่งมี ๕ ประเด็น  

๑. การปฏิบัติหน้าที่ 
๒. การใช้งบประมาณ 
๓. การใช้อ านาจ 
๔. การใช้ทรัพย์สินของราขการ 
๕. การแก้ปัญหาการทุจริต 

มหาวิทยาลัยจึงจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประเด็นที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ
จากคณะวิชา/ส่วนงาน มีสาระส าคัญ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 

๑. การเสนอชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ขอความร่วมมือให้เสนอชื่อผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน 
เป็นผู้ท าแบบประเมิน หากเป็นระดับบุคลากรให้พิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานอยู่ใน
หน่วยงานมาพอสมควร เนื่องจากจะรับทราบกฎระเบียบมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อย 

๒. เปิดเผยขั้นตอนกระบวนงานที่ให้บริการหน้างานแสดงระยะเวลาและผู้รับผิดชอบพร้อมทั้ง
เอกสารตัวอย่างในการให้บริการอย่างชัดเจน ณ จุดให้บริการ รวมถึงการเผยแพร่ 
ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น 

๓. จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการหน้างานแก่ผู้มาติดต่ อรับบริการ  
ณ จุดให้บริการด้วย QR Code (มหาวิทยาลัยให้อิสระกับคณะวิชา/หน่วยงานในการก าหนด
ค าถามของการประเมินได้เองตามที่เห็นเหมาะสม) 

๔. มีการปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือแสดงถึงคุณภาพ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดประเมินคุณภาพ 
การให้บริการ 

๕. ก าหนดช่องทางการร้องเรียนพร้อมแสดงขั้นตอนกระบวนงานการรับเรื่องร้องเรียน  
ณ จุดให้บริการ  
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๖. มีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม  
การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

๗. มีการก าหนด Job Description และเผยแพร่ในเว็บไซต์  
๘. เผยแพร่ให้บุคลากรทราบถึงการใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย

งบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงมีขั้นตอน กระบวนการเบิกจ่าย 
ระยะเวลาผู้รับผิดชอบ  

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยขอให้รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามแบบ ITA ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ รอบแรก ภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจะนัดประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง
ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
มติ ที่ประชุมรับทราบและน าไปพิจารณาต่อในวาระพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๖  บริการห้องสมุดช่วยงานวิจัย ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
สรุปเรื่อง   นางสาวสุมาลี วาทีหวาน หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แจ้งที่ประชุม
ทราบว่า ได้สอบถามและจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มอาจารย์ที่จัดท าวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน ๒๓ คน และเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึงความต้องการในกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พบว่า 
อาจารย์ต้องการให้ฝ่ายหอสมุดจัดกิจกรรมบริการห้องสมุดช่วยงานวิจัยต่าง ๆ ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุ ม  โดยจะหารือ เพ่ิ ม เติ มกับคณ ะสั ตวศาสตร์ และเทคโน โลยี การเกษตร  
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ส าหรับการให้บริการต่าง ๆ อาจขอการสนับสนุนจากฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ ฝ่ายหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ และเครือข่ายหอสมุดที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอน – แนะน าการใช้งานโปรแกรม 
ต่าง ๆ นั้น จะขอความอนุเคราะห์ นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญ
การพิเศษ สังกัดฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เป็นวิทยากร 
 ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น ขอให้ประชาสัมพันธ์การให้บริการช่วยงานวิจัย ในนามของ 
ส านั กหอสมุ ดกลาง มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร และขอให้ หั วหน้ าฝ่ ายหอสมุ ด พิ จารณ าจัดท า 
แผ่นประชาสัมพันธ์ โดยจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมบริการหอสมุดช่วยงานวิจัย ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการและความสามารถของแต่ละฝ่ายหอสมุด โดยขอให้แต่ละหอสมุดเตรียมความพร้อม
บุคลากร สร้างเนื้อหาการสอน รวมถึงสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการหรือพิจารณาจาก มคอ.๓ 
เพ่ือจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป หากหอสมุดใดมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก 
สามารถขอความร่วมมือจากหอสมุดอ่ืนในสังกัดได้ รวมทั้งขอให้ส านักงานส านักหอสมุดกลางก าหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับทักษะ (Upskill) และสร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการท างาน 
(Reskill) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องสืบเนื่อง        
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  มาตรการการด าเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
         โคโรนา ๒๐๑๙ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ทราบว่า ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ได้ประชุม
กับคณะวิชาต่าง ๆ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีมติจะเปิดให้นักศึกษากลับมาเรียนที่วิทยาเขต  
เพ่ือเรียนวิชาภาคปฏิบัติ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปิดบริการพ้ืนที่นั่งอ่าน
ของฝ่ายหอสมุด และการให้บริการส่งหนังสือยืมทางไปรษณีย์  
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควร เปิดพ้ืนที่นั่งอ่านของฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ และฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ด าเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ส าหรับการให้บริการส่งหนังสือยืมทางไปรษณีย์ ขอให้ขยายเวลาไปจนถึง 
ปิดภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  ระบบฐานข้อมูลคลังปัญญา (Silpakorn University Repository: SURE) 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ติดตามความก้าวหน้าของ 
การน าเข้ายอดระเบียนในระบบฐานข้อมูลคลังปัญญา (Silpakorn University Repository: SURE)  
จึงขอให้ฝ่ายหอสมุดรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง
ทราบด้วยทุกเดือน  
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ส าหรับผลงานโดดเด่นของ 
แต่ละคณะวิชาที่จะน าเข้าในฐานข้อมูลคลังปัญญานั้น ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากต้องรอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณในการจ้างบริษัทเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าว  
 ที่ประชุมมีมติให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง ติดตามความก้าวหน้า 
จากมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้เร่งด าเนินการ ส าหรับการประชาสัมพันธ์คลังปัญญาดังกล่าว ประธาน 
จะหารือกับผู้อ านวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  Line Official ส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุม
ทราบว่า สืบเนื่องจากปัญหาการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัยศิลปากรใน Line Official  
ส านักหอสมุดกลาง นั้น นายพรชัย กุศลพลาเลิศ ต าแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้จัดท าสรุป 
การปรับปรุงข้อมูลในระบบ Sierra เพ่ือให้ใช้งานร่วมกับระบบต่าง ๆ ที่พัฒนา เช่น Line Official ได้  
โดยจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังการปรับปรุงระบบทางเข้าด้วย เพ่ือให้
ข้อมูลเป็นไปในลักษณะเดียวกัน เห็นควรก าหนดวันเพ่ือประชุมหารือและขอให้หัวหน้าฝ่ายหอสมุด 
แจ้งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้จัดท าข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม และจะหารือกับส านักดิจิทัลเทคโนโลยีถึงการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔  การขอใช้ e-Mail มหาวิทยาลัยภายในหน่วยงานส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ด าเนินการ
จัดท าบันทึกไปยังส านักดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือขออีเมล์หน่วยงานภายใน ส านักหอสมุดกลาง ส าหรับใช้ใน
การบริหารจัดการและงานบริการของฝ่ายหอสมุดทั้ง ๓ วิทยาเขตแล้ว มีทั้งหมด ๙ งาน ตามรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม โดย อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ฝ่ายบริหาร จะทดลองใช้งานที่ส านักงานส านักหอสมุดกลางก่อน และจะนัดอบรมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสอน 
การใช้งานต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการการสร้างนวัตกรรม 
สรุปเรื่อง   อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุม
ทราบว่ า  สืบ เนื่ อ งจาก โครงการศึ กษ าดู งาน ห้ องสมุ ดสถาบั น อุดมศึกษา ใน พ้ื นที่ ส่ วนกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการการสร้างนวัตกรรม ส านักหอสมุดกลาง ขึ้น  
เพ่ือหารือการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ จึงขอให้แต่ละฝ่ายหอสมุดพิจารณาเสนอชื่อ
ผู้แทนเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว อาจประกอบไปด้วย บรรณารักษ์ผู้แทนจากทั้ง ๓ หอสมุด 
นักคอมพิวเตอร์ และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ได้ร่างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่ส านักหอสมุดกลางควรพัฒนาขึ้น ดังนี้ 

๑. นวัตกรรมด้านบริการ ประกอบไปด้วย การปรับปรุงระบบจองห้อง และพัฒนาระบบแสดง
ความหนาแน่นของการใช้งานในพ้ืนที่ของหอสมุด แต่ละวิทยาเขต 

๒. นวัตกรรมด้านการค้นคืน ประกอบไปด้วย การค้นคืนภาษาธรรมชาติ การค้นด้วยสูตรพิเศษ 
และการแนะน าหนังสือที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดสามารถเพ่ิมเติมนวัตกรรมด้านอื่น ๆ ได้  
 ส าหรับการค้นคืนภาษาธรรมชาติ ได้ก าหนดประชุมกับ อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ อาจารย์
ประจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ ดร.วิภาวรรณ เล้าอรุณ หัวหน้าภาควิชาสถิติ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือหารือ
ความร่วมมือด้านวิทยาการข้อมูลต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาจากคณะวิชา 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า นางสุกัญญา  
โภคา หั วหน้ างานบริห ารทรัพยากรองค์การ ได้ จั ดท าสรุป เงิน รายได้ที่ คณ ะวิชาโอนมาให้  
ส านักหอสมุดกลางเพ่ือจัดซื้อวัสดุการศึกษา แยกแต่ละวิทยาเขต ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ 
การประชุม บัดนี้ ทุกคณะวิชาได้โอนเงินมายังส านักหอสมุดกลางเรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการติดตาม
บางคณะวิชาเพ่ือให้โอนเงินรายได้ของภาคการศึกษาปลายต่อไป 

 ประธานขอให้ฝ่ายหอสมุดใช้เงินงบประมาณ ๑๐๐ บาทต่อหัวนักศึกษา ในส่วนที่คณะวิชาจัดสรร
มาให้ส านักหอสมุดกลางในการสั่งซื้อหนังสือก่อน โดยขอให้งานการเงิน ส านักงานส านักหอสมุดกลาง  
เก็บข้อมูลเพ่ือควบคุมงบประมาณด้วย ส าหรับงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรนั้น หากยังไม่ได้ใช้จ่าย 
สามารถสะสมเป็นเงินสะสมของหอสมุดส าหรับการบริหารจัดการต่าง ๆ ได้  

 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ทุกคณะวิชา
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ไม่ประสงค์สั่งซื้อหนังสือในรอบนี้  

 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งว่าขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
รายชื่อหนังสือ พร้อมหน้าปกและเนื้อหาโดยสรุป ส่งไปให้คณะวิชาพิจารณาสั่งซื้อ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗  การให้บริการผู้ใช้ภายนอก 
สรุปเรื่อง   นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๖๔ ขอให้ขยายเวลาอายุสมาชิกบุคคลภายนอกเป็นเวลา ๓ เดือน และผู้ที่สมัครสมาชิกรายปีในเดือน
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ สามารถเลือกท่ีจะรับค่าบ ารุงหอสมุดคืนหรือขยายเวลาอายุสมาชิก
ได้ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่นั้น ยังไม่แน่นอน  
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จึงขอเสนอทบทวนมติที่ประชุมดังกล่าว โดยขอเสนอให้ผู้ที่สมัครสมาชิกในเดือนพฤศจิกายนและ 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รับค่าบ ารุงหอสมุดคืนเท่านั้น เนื่องจากการขยายอายุสมาชิกออกไป ๓ เดือนนั้น 
จะท าให้อายุสมาชิกไม่สิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งฝ่ายหอสมุดจะเริ่มให้บริการบุคคลภายนอก
รายปีที่มีสิทธิยืมหนังสือในต้นปี ๒๕๖๕ และอัตราค่าบ ารุงหอสมุดส าหรับสมาชิกรายปีจะเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม รวมถึงมีค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิกด้วย 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรคืนเงินค่าบ ารุงหอสมุดผู้ที่สมัครสมาชิกรายปี ในเดือนพฤศจิกายน
และเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ตามท่ีฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เสนอ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  การสมัครสมาชิกส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ประชุม
หัวหน้าฝ่ายหอสมุด และหัวหน้างานบริการสารสนเทศของ ทั้ง ๓ วิทยาเขต เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เพ่ือหารือแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก 
ส านักหอสมุดกลาง แต่ไม่สามารถด าเนินการต่อได้ เนื่องจากพบว่าประกาศส านักหอสมุดกลาง และระเบียบ
ต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับการด าเนินงาน จึงได้ร่างประกาศต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการให้บริการต่าง ๆ  
ของส านักหอสมุดกลาง ๔ ฉบับ เพ่ือเสนอเป็นวาระพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕.๒ การทบทวน แก้ไข 
และปรับปรุงประกาศฉบับต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  การทบทวน แก้ไข และปรับปรุงประกาศฉบับต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี แจ้งที่ประชุมทราบว่า หัวหน้าฝ่ายหอสมุด และหัวหน้างานบริการสารสนเทศของทั้ ง  
๓ วิทยาเขต ได้จัดท าร่างประกาศที่ครอบคลุมการให้บริการต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง ทั้งหมด  
๔ ฉบับ โดยอ้างอิงจาก ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการใช้หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.๒๕๖๒ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมถึงการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 

๑. ประกาศส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดเวลาเปิดบริการหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๔  

๒. ประกาศส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. ประกาศส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  อัตราค่าปรับเกินก าหนดส่ง อัตรา
ค่าปรับวัสดุการศึกษาสูญหายหรือช ารุด อัตราค่าด าเนินงานทางเทคนิค และอัตราค่าบริการ  
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๔  

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงหอสมุดส าหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษา
เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทีป่ระชุมแสดงความคิดเห็นมีมติ ดังนี้ 
๑. แก้ไขในประกาศส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้

บริการห้องสมุด พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก ไม่ส่งเสียงดัง เป็น ไม่ส่งเสียงดังในพ้ืนที่ห้ามใช้เสียง 
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และเสนอให้ อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร 
พิจารณาจัดท านวัตกรรมแจ้งเตือนกรณีผู้ใช้บริการส่งเสียงดังเกินกว่าที่ก าหนด 

๒. ขอให้ฝ่ายหอสมุดจัดหาข้อมูลค่าปรับเกินก าหนดส่งและอัตราค่าบริการพิมพ์ลงกระดาษ 
ของมหาวิทยาลัยอ่ืนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เสนอเข้าที่ประชุมพิจารณา 
อีกครั้ง ก่อนเสนอคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางพิจารณาต่อไป 

๓. ประกาศต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ ระเบียบการด าเนินการของมหาวิทยาลัย รวมทั้ ง 
การด าเนินการด้านการเงิน ขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง 
หารือและตรวจสอบกับนิติกรต่อไป 

๔. ขอให้ส านักงานส านักหอสมุดกลางจัดหาเครื่องพิมพ์บัตร เพ่ือรองรับการด าเนินการ
จัดท าบัตรสมาชิกรายปี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงหอสมุด
ส าหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕. ขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง ประสานกับมหาวิทยาลัยต่อไป
ว่า หากมีการจัดท าประกาศต่าง ๆ ใหม่แล้วนั้น ต้องด าเนินการยกเลิกประกาศเดิม
หรือไม่ หรือจะสามารถระบุในประกาศว่า หากประกาศใดที่ขัดแย้งกับประกาศฉบับ
ดังกล่าว ขอให้อ้างอิงประกาศฉบับใหม่ ได้หรือไม่ และผู้มีอ านาจลงนามในประกาศ 
ฉบับใหม่เป็นใคร เพ่ือจะได้เตรียมด าเนินการเผยแพร่ต่อไป 

๖. ประธานขอให้ฝ่ายหอสมุดพิจารณาร่างประกาศต่าง ๆ โดยค านึงถึงการด าเนินการ
ห้องสมุดภาพด้วย เช่น อัตราค่าบริการและระยะเวลาในการยืมภาพ  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  แบบประเมินประสิทธิภาพการให้บริการหน้างานแก่ผู้มาติดต่อรับบริการ 
         ณ จุดให้บริการด้วย QR Code 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ขอความร่วมมือหน่วยงาน 
ให้มีการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการหน้างานแก่ผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการด้วย  
QR Code ซึ่งมหาวิทยาลัยให้อิสระกับหน่วยงานในการก าหนดค าถามของการประเมินได้เองตามที่ 
เห็นเหมาะสม อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร จึงได้ช่วยจัดท าร่าง
แบบประเมินประสิทธิภาพการให้บริการหน้างานฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง รายงาน 
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานดังกล่าวว่า ส านักหอสมุดกลางมีการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ 
๒ ส่วน ดังนี้ 

๑. แบบส ารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการให้บริการ
ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกปีการศึกษา 

๒. แบบประเมินประสิทธิภาพการให้บริการหน้างานแก่ผู้มาติดต่อรับบริการฯ โดยแบ่งเป็นระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริการ ๕ ระดับ และสามารถแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ผ่านการสแกน QR Code ณ จุดให้บริการ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่ าพระ เสนอที่ประชุมขอแต่งตั้ ง  
นางสาวขจาริน พริ้งพัฒนพงษ์ ต าแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เป็นคณะท างาน
ประชาสัมพันธ์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมเติม เพ่ือให้การด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
ส านักหอสมุดกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๕  การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
         ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สรุปเรื่อง สืบเนื่องจากวาระแจ้งเพ่ือทราบ ระเบียบวาระที่ ๓.๕ การด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากหน่วยงานในการด าเนินการ ๘ ประเด็นส าคัญนั้น ประธานจึงเสนอให้ 
ทีป่ระชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

๑. การเสนอชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ขอความร่วมมือให้เสนอชื่อผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน 
เป็นผู้ท าแบบประเมิน หากเป็นระดับบุคลากรให้พิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานอยู่ใน
หน่วยงานมาพอสมควร เนื่องจากจะรับทราบกฎระเบียบมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อย 
ผู้รับผิดชอบ   เลขานุการส านักหอสมุดกลาง 
แนวทางการด าเนินการ 
 ด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

๒. เปิดเผยขั้นตอนกระบวนงานที่ให้บริการหน้างานแสดงระยะเวลาและผู้รับผิดชอบพร้อมทั้ง
เอกสารตัวอย่างในการให้บริการอย่างชัดเจน ณ จุ ดให้บริการ รวมถึงการเผยแพร่ 
ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น  
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายหอสมุดทั้ง ๓ วิทยาเขต 
แนวทางการด าเนินการ 
 จัดท าอินโฟกราฟฟิกหรือผั งงาน (Flowchart) เพ่ื อเปิด เผยกระบวนงาน เช่น  
การให้บริการยืม – คืนหนังสือ งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมไปถึงการส่งหนังสือ
ให้ยืมทางไปรษณีย์ และการแจ้งเตือนหนังสือเกินก าหนดเวลาผ่าน Line Official  

 
๓. จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการหน้างานแก่ผู้มาติดต่อรับบริการ  

ณ จุดให้บริการด้วย QR Code (มหาวิทยาลัยให้อิสระกับคณะวิชา/หน่วยงานในการก าหนด
ค าถามของการประเมินได้เองตามที่เห็นเหมาะสม) 
ผู้รับผิดชอบ   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง และ 

ฝ่ายหอสมุดทั้ง ๓ วิทยาเขต 
แนวทางการด าเนินการ 
 ส านักหอสมุดกลางมีการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ ๒ ส่วน ดังนี้ 

๑. แบบส ารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อ 
การให้บริการของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกปีการศึกษา  
ซ่ึงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง รับผิดชอบ 
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๒. แบบประเมินประสิทธิภาพการให้บริการหน้างานแก่ผู้มาติดต่อรับบริการฯ  
โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ๕ ระดับ และสามารถแสดง 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม รวมทั้งข้อร้องเรียนได้ผ่านการสแกน QR Code 
ณ จุดให้บริการ ของฝ่ายหอสมุดทั้ง ๓ วิทยาเขต โดยอาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน  
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร รับผิดชอบจัดท าแบบประเมิน 
 

๔. มีการปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือแสดงถึงคุณภาพ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดประเมินคุณภาพ 
การให้บริการ  
ผู้รับผิดชอบ   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง 
แนวทางการด าเนินการ 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง พิจารณา
ทบทวนผังงาน (Flowchart) ตามที่แต่ละงานได้จัดท าไว้ 

 
๕. ก าหนดช่องทางการร้องเรียนพร้อมแสดงขั้นตอนกระบวนงานการรับเรื่องร้องเรียน  

ณ จุดให้บริการ 
ผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายหอสมุดทั้ง ๓ วิทยาเขต 
แนวทางการด าเนินการ 
 ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ๙ ช่องทาง 
 

๖. มีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม 
การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ  ผู้บริหาร ส านักงานส านักหอสมุดกลาง และคณะกรรมการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง 
แนวทางการด าเนินการ 

๑. สอดแทรกเรื่องดังกล่าวในการจัดโครงการสัมมนาประจ าปี และการพบปะบุคลากร  
๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง จัดท าแบบสอบถาม

การรับรู้จรรยาบรรณของบุคลากร 
 

๗. มีการก าหนด Job Description และเผยแพร่ในเว็บไซต์  
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายหอสมุดทั้ง ๓ วิทยาเขตและส านักงานส านักหอสมุดกลาง 
แนวทางการด าเนินการ 

ใช้ ข้ อมู ล ค าบ รรยายลั กษณ ะงาน  (Job Description : JD) จ ากแบบประเมิ น 
การปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร  ส านักงานส านัก 
หอสมุดกลาง รวบรวมและสรุป JD ของแต่ละต าแหน่งงาน ส่งข้อมูลให้ฝ่ายหอสมุด 
ทั้ง ๓ วิทยาเขตอีกครั้ง ก่อนด าเนินการออกแบบเป็นอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เผยแพร่
บนเว็บไซต์ที่จะประกอบด้วย ลักษณะงานที่ปฏิบัติพร้อมผังงาน  การติดต่อ และผลงาน/คู่มือ
การปฏิบัติงานที่จัดท า 
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๘. เผยแพร่ให้บุคลากรทราบถึงการใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงมีขั้นตอน กระบวนการเบิกจ่าย 
ระยะเวลาผู้รับผิดชอบ  
ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานส านักหอสมุดกลาง 
แนวทางการด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้ อมู ลการอนุมัติ และการใช้จ่ ายงบประมาณ  ประจ าปี  พ .ศ .๒๕๖๔  
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร บนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง และจัดท า
หนังสือเวียนบุคลากรหน่วยงานในสังกัดเพ่ือทราบถึงข้ันตอนการเข้าถึงข้อมูล 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๕ น. 
 
 

นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นางอาทิตา  นกอยู่ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล  จั่นเงิน   ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง          ประธาน 
๒. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน    รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๓. อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม    รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง         กรรมการ 

       ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
๔. นางสมปอง  มิสสิตะ     หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์         กรรมการ 
๕. นางจรินทร์  คิดหมาย     หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ          กรรมการ 
๖. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน    รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุด         กรรมการ 

       วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี          
๗. นายสมภพ  สุขดี     รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและ         กรรมการ 
       นวัตกรรม    
๘. นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล    ผู้ช่วยเลขานุการส านักหอสมุดกลาง         กรรมการ 
๙. นางอาทิตา  นกอยู ่     เลขานุการส านักหอสมุดกลาง    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
ผู้ไม่มาประชุม 
  -      
 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน  
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่านใหม่ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ ได้ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเก่า ได้ด ารงต าแหน่งครบก าหนดตามวาระแล้ว ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบให้น า  
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
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มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด ๑๖ ราย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรท่านใหม่ ทั้งนี้ได้ให้ความส าคัญ พร้อมทั้งส่งความห่วงใย
มาถึงฝ่ายหอสมุดและหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้านพ้ืนที่และจ านวนผู้ใช้บริการ จึงขอให้
ฝ่ายหอสมุดพัฒนาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  พื้นที่ให้เช่าของคณะวิชาและหน่วยงาน 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  
ได้เข้าตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง  
ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ขอให้คณะวิชาหรือหน่วยงานที่มีพ้ืนที่ให้เช่า จัดท าสัญญากับ 
ผู้เช่าให้ชัดเจนและคุมทะเบียนสัญญาให้เรียบร้อย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  การปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า การปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ อยู่ระหว่าง
การเปลี่ยนผ่านการใช้ พ้ืนที่  และขอให้  นางจรินทร์  คิดหมาย หั วหน้ าฝ่ ายหอสมุดวังท่ าพระ  
แจ้งรายละเอียดในภาพรวม ดังนี้ 

๑. ความร่วมมือกับมิวเซียมสยาม (Museum Siam) 
ตามที่ได้เสนอขอขยายความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม Cultural District ติดเกาะกับ 
ตึกเก่าในเกาะรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการ Art & Cultural Festival ๒๐๒๑ ระหว่างวันที่ 
๒๓ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กับมิวเซียมสยาม (Museum Siam) ซึ่งจะน าชม 
ท้องพระโรง วังท่าพระ และต าหนักพรรณราย ไปแล้วนั้น ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระได้เชิญ
ประชุมอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องจากคณะวิชาต่าง ๆ เพ่ือหารือและเตรียมจัดกิจกรรม เรื่อง การจัด
นิ ท รรศการห นั งสื อ ด้ าน สถาปั ต ยกรรมและอาคารอนุ รั กษ์ ที่ ท รงคุณ ค่ า  แล ะ 
การจัดเสวนา เรื่อง สถาปัตยกรรมในเกาะรัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา หงษ์อุเทน จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินัย สิริเกียรติกุล  
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์  
จากคณะโบราณคดี ซึ่งจะเป็นวิทยากรเสวนาในเรื่อง ตึกเก่าในเกาะรัตนโกสินทร์ด้วย  
แต่เนื่องด้วยการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ นั้น ยังพบสิ่งที่ต้องแก้ไขจ านวน
มาก จึงไม่สามารถเข้าร่วมจัดงานในวันดังกล่าวได้ทัน ทั้งนี้  ได้จัดท าบันทึกแจ้งไปยัง 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมด้วยแล้ว แต่จะยังคงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ในอนาคต เช่น โครงการ เทศกาลบางกอกแหวกแนว (Bangkok Edge Festival) และ
โครงการบุ๊คแฟร์มิวเซียมสยาม 

๒. การท าบุญฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
หลังจากการปรับปรุงฝ่ายหอสมุดวังท่าพระแล้วเสร็จ ฝ่ายหอสมุดฯ ก าหนดจัดงานท าบุญเป็น
การภายใน ในวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ แขกผู้มี เกียรติประกอบไปด้วย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ และบุคลากรส านักหอสมุดกลาง ส าหรับ
งานฉลองเปิดอาคารฝ่ายหอสมุดวังท่าพระอย่างเป็นทางการ (Grand opening) ซึ่งจะมี
กิจกรรมต่าง ๆ นั้น จะเชิญคณบดีคณะวิชาต่าง ๆ และอดีตผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง
ทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
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ไดเ้สนอวันเปิดบริการฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เป็นกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ระหว่าง
ภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยอาจเป็นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

๓. การขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
ได้ด าเนินการเขียนโครงการของบประมาณส าหรับการขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศฯ แล้ว 
อยู่ระหว่างการพิจารณาค่าจ้างขนย้าย ๓ ตัวเลือก ดังนี้ 
๑. ใช้บริการของบริษัทเดิมที่จ้างขนย้ายของออกจากหอสมุดวังท่าพระ 
๒. ขอรถ ๖ ล้อของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และจ้างคนงานขนย้าย 
๓. ขอรถ ๖ ล้อของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และขอความร่วมมือบุคลากรส านัก

หอสมุดกลางทยอยขนของ โดยจะปรึกษา นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุด
กลาง และนางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ต่อไป 

ประธานเพ่ิมเติมว่า ในงานฉลองการเปิดอาคารฝ่ายหอสมุดวังท่าพระอย่างเป็นทางการนั้น ขอให้
เชิ ญ ผู้ มี ชื่ อ เสี ย ง ในการชี้ น าผู้ ค น เฉพ าะด้ าน  (Key Opinion Leader: KOL) และผู้ มี ชื่ อ เสี ย ง 
ในการท าคอนเทนต์ (Influencer) มาร่วมงานด้วย และขอให้เร่งด าเนินการในเรื่องระเบียบ/ประกาศ 
ต่าง ๆ รวมถึงวิธีการบริจาคเงินเข้าส านักหอสมุดกลางให้แล้วเสร็จก่อนวันงาน ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว  
จะมีกิจกรรมความร่วมมือกับมิวเซียมสยาม (Museum Siam) ด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  การปรับปรุงส านักหอสมุดกลาง พระราชวังสนามจันทร์ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้หารือกับ อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ถึงแผนการปรับปรุงวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่ชัดเจน  
ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุง ส านักหอสมุดกลาง ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี และส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ นั้น ทราบว่าจะด าเนินการศึกษาโครงการการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนกลางใหม่  
เนื่องจากแผนฉบับเก่าได้ล้าสมัยไปแล้ว ประธานจึงหารือกับคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ขอให้
โครงการดังกล่าวอยู่ในโครงการบริการวิชาการของคณะฯ คณบดีจึงมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ โดยอธิการบดีขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
หมดวาระการด ารงต าแหน่ง  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  รายงานการจัดกิจกรรมและการด าเนินงาน 
สรุปเรื่อง นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ รายงานการจัดกิจกรรม
ของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564  หอสมุดฯ ปิดบริการ เพ่ือการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ทุกวันตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม และเรื่องราว 
(Content) ต่างๆ บน Facebook (ตามรายงานสถิติ) 

6, 13, 20, 27 กุมภาพันธ์ 2564  รายการวิทยุออนไลน์ 4 เรื่อง 
    “SNC Library Podcast : ตรุษจีน...ธรรมเนียมปฏิบัติก่อน-หลัง” 
    “SNC Library Podcast : ...LOVE…” 

“SNC Library Podcast : พระยากง พระยาพาน ต านานการสร้างพระปฐมเจดีย์” 
“SNC Library Podcast : พุทธมณฑล...ข้อมูลเบื้องหลังการสร้าง” 
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วันอาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2564 (13.00 - 15.30 น.) กิจกรรม Information 
Literacy “โปรแกรม EndNote” ในรายวิชา 466 575 Seminar in English Instruction  ให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 17 คน ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Meeting  

8 กุมภาพันธ์  2564 (09.00 - 12 .00 น .) กิจกรรม Information Literacy  
“การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด” ในรายวิชา 463 301 การวิจัย
พฤติกรรมเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน  
43 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  

10 กุมภาพันธ์ 2564 (09.00 - 12.00 น.) กิจกรรม Information Literacy  
“การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด” ในรายวิชา 463 305 จิตวิทยาการ
ทดลองเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน  
35 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  

22 กุมภาพันธ์ 2564 (14.30 - 20.30 น.) บริษัท เป่า จิน จง มาถ่ายท าละครเรื่อง 
“เก็บแผ่นดิน” บริเวณทางเชื่อม และชั้น 3 อาคารหอสมุด  

23 กุมภาพันธ์ 2564  บรรณารักษ์ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม “โปรแกรม Turnitin” 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  โดยวิทยากรจากบริษัท Book Promotion  (09.00 - 12.00 น.) 
  24 กุมภาพันธ์ 2564  บรรณารักษ์ เข้าร่วมการอบรม “โปรแกรม EndNote”  
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยวิทยากรจากบริษัท Book Promotion (09.00 - 12.30 น.) 
  นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  รายงานการจัดกิจกรรม 
ของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  1  – 1 ๔  กุ มภาพัน ธ์  25 64   หอสมุ ดวั งท่ าพ ระ  ปิ ดหอสมุ ดตามประกาศ 
ส านักหอสมุดกลางเรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที ่3 
  1 - 14 กุมภาพันธ์ 2564  หอสมุดจัดบริการให้ยืมหนังสือ รับคืนหนังสือบริเวณ 
หน้าหอสมุด 
  2, 9 กุมภาพันธ์ 2564  ดร.นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญ
การพิเศษ และนางสาวสุจิตรา ส าราญใจ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายทางออนไลน์  
ผ่าน ZOOM เรื่อง “การใช้บริการห้องสมุดและการเข้าถึงฐานข้อมูลห้องสมุดเพ่ือการวิจัย การติดตั้ง
โปรแกรม VPN และการใช้โปรแกรม Turnitin ณ ห้อง 409 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  9 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางและตัวแทนหอสมุดวังท่าพระ 
ประชุมกับผู้อ านวยการมิวเซียมสยามเพ่ือหารือแนวทางความร่วมมือ ในโครงการ Cultural District 
2021 “ติดเกาะกับตึกเก่า” ณ ห้อง 403 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  1 - 25 กุมภาพันธ์ 2564  หอสมุดจัดบริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ฟรี ให้อาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ จ านวนผู้ใช้บริการ 
241 ราย ยืมหนังสือ 747 เล่ม ค่าจัดส่ง 16,492 บาท 
  16 กุมภาพันธ์ 2564  ตัวแทนฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ และฝ่ายหอสมุดพระราชวัง 
สนามจันทร์ ประชุมหารือแนวปฏิบัติในการจัดบริการยืม คืน อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลของ TCDC  
ณ ส านักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บางรัก 



- ๕ - 

  23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564  น.ส.สุจิตรา ส าราญใจ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และ  
ดร. นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม 
Endnote และโปรแกรมTurnitin ผ่าน ZOOM 
  24 กุมภาพันธ์  2564  ผู้ อ านวยการส านั กหอสมุดกลาง  รองผู้ อ านวยการ 
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร (ออนไลน์) 
พบปะบุคลากร ณ ห้อง 407 ชั้น 4 คณะโบราณคดี 

 นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี รายงานการจัดกิจกรรมของฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้  
  8 กุมภาพันธ์ 2564  คุณนฤพล บุตรี เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เมืองทองธานี เข้ามารับการสอนการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Sierra 
  10 กุมภาพันธ์ 2564  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน, นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ และ 
นายจักรกริช อมศิริ เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (focus group) กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและ 
ทีมวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดรูปแบบบริการห้องสมุด  
ช่วยงานวิจัยผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  11 กุมภาพันธ์ 2564  ขยายเวลาปิดบริการพ้ืนที่นั่งอ่านระหว่างวันที่ 15  - 28 
กุมภาพันธ์ 2564 และจัดบริการส่งหนังสือยืมทางไปรษณีย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส าหรับนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยลัยศิลปากร 
  22 กุมภาพันธ์ 2564  นายจักรกริช อมศิริ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงาน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร ห้องส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  23 กุมภาพันธ์ 2564  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน, นางสาวลินดา อยู่สูง, นางสาว  
อุไรวรรณ จงเจริญ  และนายจักรกริช อมศิริ  เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin ส าหรับ Instructor 
ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM  
  23 กุมภาพันธ์ 2564  ประชุมบุคลากรหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ครั้งที่ 
2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  24 กุมภาพันธ์ 2564  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน, นางสาวลินดา อยู่สูง, นางสาว 
อุไรวรรณ จงเจริญ และนายจักรกริช อมศิริ   เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote ณ อาคาร 
วิทยบริการ ชั้น 2 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  24 กุมภาพันธ์ 2564  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน  เข้าร่วมประชุมคณะท างานฝ่าย
วารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  นางอาทิตา  นกอยู่   เลขานุการส านักหอสมุดกลาง รายงานการจัดกิจกรรม 
ของส านักงานส านักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  4 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10.00 น. ส านักหอสมุดกลางจัดประชุมหารือกับ อาจารย์ 
ดร.วิจิ ต ร อภิ ช าติ เกรีย งไกร คณ บดีคณ ะจิตรกรรม  ประติ มากรรมและภาพพิม พ์  คณ บดี  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณบดีคณะโบราณคดี คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ผู้อ านวยการหอศิลป์ และ
บุคลากรส านักหอสมุดกลางที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องพูนสวาทกฤดากร ชั้น 2 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ ในการด าเนินการ 4 หัวข้อ ดังนี้ 
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1. แนวทางการพัฒนาหอสมุดวังท่าพระเป็นห้องสมุดศิลปะการออกแบบและโบราณคดี 

ชั้นน าของประเทศ 
2. แนวทางการจัดท าห้องสมุดภาพ 
3. โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ฟิล์มกระจก 
4. โครงการจัดท าฐานข้อมูล ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

  9 กุมภาพันธ์ 2564  นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสาร 
ที่จะท าลายประจ าปี 2563 ของกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองคลัง และกองบริหารงาน
วิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 (อธ 1302)  ส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
  10 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 – 12.00 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง
ประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 415 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
  16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางประชุม
คณะกรรมการอ านวยการการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 
1/2564 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
  23 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. จัดฝึกอบรมการใช้งาน Turnitin 
ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 46 คน และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 34 คน 
ผ่านโปรแกรมออนไลน์ โดยวิทยากรจากบริษัทผู้จ าหน่าย 
  24 กุมภาพันธ์ 2564  คณะกรรมการท าลายเอกสาร ส านักงานส านักหอสมุดกลาง  
น าเอกสารไปท าลายที่ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานบ้านโป่ง) 
  25 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 11.30 น. อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการ 
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมกับ อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์ และ 
อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ เล้าอรุณ หัวหน้าภาควิชาสถิติ ร่วมกับผู้ เกี่ยวข้อง ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือหารือความร่วมมือด้านวิทยาการข้อมูล 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ หากมีการจัดอบรมหรือบุคลากรไปเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ  
ประธานขอให้เก็บข้อมูลส ารวจความพึงพอใจและสอบถาม/ติดตามผลตอบรับ (Feedback) เพ่ือน ามาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาด้วย ซึ่งสามารถน ามารายงานผลตามตัวชี้วัดที่ ได้จัดท าข้อตกลงไว้กับ
มหาวิทยาลัยและตอบสนองยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลางได้ด้วย  

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  รายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ
ของหอสมุด ทั้ง ๓ ฝ่าย และจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร ์

หอสมุดฯ 
เพชรบุร ี

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

๑ จ านวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้ง 612  12  0  4  0  628 

  คน 549  11  0  4  0  564 
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กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
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หอสมุดฯ 
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หอสมุดฯ 
เพชรบุร ี
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ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

 ๑.๑ บุคคลภายใน ครั้ง 612  11  0  4 0 627 

  คน 549  10  0  4 0 563 

 ๑.๒ บุคคลภายนอก ครั้ง 0  1  0  0 0 1 

  คน 0  1  0  0 0 1 

 ๑.๓ ในเวลาราชการ ครั้ง 612  12  0  0 0 624 

  คน 549  11  0  0 0 560 

 ๑.๔ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 จันทร์ – ศุกร ์ คน 0  0  0  0 0 0 

 ๑.๕ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 เสาร์-อาทิตย ์ คน 0  0  0  0 0 0 

๒ จ านวนผู้ใช้บริการยมื-คืน 
: ตามประเภทผู้ใช้ 

       

 ๒.๑ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

ครั้ง 1,680  904  17  0 0 2,601 

 ๒.๒ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท 

ครั้ง 217  179  0  0 0 396 

 ๒.๓ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก 

ครั้ง 77  32  0  0 0 109 

 ๒.๔ อาจารย ์ ครั้ง 124  114  43  0 0 281 

 ๒.๕ พนักงาน ครั้ง 72  127  29  4 0 232 

 ๒.๖ ลูกจ้างประจ า ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๒.๗ ลูกจ้างช่ัวคราว ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๒.๘ อื่น ๆ ครั้ง 5  9  0  0 0 14 

๓ จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๓.๑ หนังสือใหม ่ ช่ือ 25  428  94  11 0 558 

 ประจ าเดือน เล่ม 25  457  96  23 0 601 

 ๓.๒ โสตทัศนวัสด ุ รายการ 0  0  0  14 0 14 

 ๓.๓ วิทยานิพนธ ์ เล่ม 0  121  0  0 0 121 

 ๓.๔ e-Book เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๕ e-Thesis เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๖ ฐานข้อมลูออนไลน์  
(นับเฉพาะของ สกอ. และ
หอสมุดฯ บอกรับ) 

ฐาน 0  0  0  0 22 22 
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 ๓.๗ การน าเข้าข้อมลู 
ในคลังปัญญา 

ข้อมูล/
เรื่อง 

44  0  21  0 0 65 

๔ การใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๔.๑ ยมืหนังสือ เล่ม 4,062  1,410  535  6 0 6,013 

 ๔.๒ คืนหนังสือ เล่ม 1,112  836  125  6 0 2,079 

 ๔.๓ ยมืโสตฯ รายการ 0  5  3  56 0 64 

 ๔.๔ คืนโสตฯ รายการ 0  0  0  56 0 56 

 ๔.๕ ขอยืมระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 83  11  7  0 0 101 

 ๔.๖ ให้ยมืระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 27  73  2  0 0 102 

 ๔.๗ ห้องฉายภาพยนตร ์ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๘ ห้องคอมพิวเตอร ์ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๙ ห้องประชุมกลุม่ย่อย ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๑๐ การใช้หนังสือ
ภายในห้องสมดุ 

เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๑๑ ค่าปรับและรายได้
จากการบริการอื่น ๆ 

บาท 0  0  40  0 0 40 

๕ การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ 

       

 ๕.๑ Renew Online เล่ม 2,091  464  200  0 0 2,755 

 ๕.๒ Website ครั้ง 2,075  6,459  0  0 6,724 15,258 

 ๕.๓ Thesis Online ครั้ง 6,501  0  0  0 0 6,501 

 ๕.๔ ฐานข้อมลู สกอ.
บอกรับ 

ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๕.๕ ฐานข้อมลูที่ส านัก
หอสมุดกลางบอกรับ 

ครั้ง 77  0  0  0 0 77 

 ๕.๖ จ านวนการเข้าชม
คลังข้อมูลและคลังปัญญา 

ครั้ง 0  0  0 0 0 153,817 
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ล าดับที ่ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา/หน่วยงาน หน่วยนับ (รายการ) ร้อยละ 

๑ คณะจติรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ์ 89 2.45% 

๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 339 9.34% 

๓ คณะโบราณคด ี 1,564 43.10% 
๔ คณะมณัฑนศลิป ์ 65 1.79% 
๕ คณะอักษรศาสตร ์ 753 20.75% 

๖ คณะศึกษาศาสตร ์ 330 9.09% 

๗ คณะวิทยาศาสตร ์ 59 1.63% 

๘ คณะเภสัชศาสตร ์ 72 1.98% 

๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34 0.94% 

๑๐ คณะดุริยางคศาสตร ์ 6 0.17% 

๑๑ คณะสัตวศาสตร์ฯและเทคโนโลยีการเกษตร 24 0.66% 

๑๒ คณะวิทยาการจัดการ 32 0.88% 
๑๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 0.14% 
๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย 4 0.11% 
๑๕ วิทยาลัยนานาชาต ิ 0 0.00% 
๑๖ อื่นๆ (ศูนย์/ส านัก/ร.ร.สาธิต) 253 6.97% 

 รวม 3,629 100.00% 

* รายงานสถิติ การเข้ าใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์  (สกอ.) และรายงานสรุปการใช้ งานระบบ Turnitin  
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  รายงานสรุปยอดการใช้จ่ายเงินประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู่  เลขานุการส านักหอสมุดกลาง  รายงานการใช้จ่ายเงินของ 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานส านักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม และสรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่าย 
จากเงนิรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากระบบ SU-ERP ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

สรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑. งบประมาณแผ่นดิน   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบด าเนินงานและงบลงทุน) 

     ๒๙๖,๖๐๐.๐๐        ๒๗๔,๖๐๐.๐๐     ๙๒.๕๘        ๒๔๗,๕๒๕.๘๑     ๙๐.๑๔      ๒๗,๐๗๔.๑๙ 
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๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (งานบริหารทั่วไป)  

 ๓๔,๖๙๗,๐๔๕.๓๕ ๑๔,๓๕๒,๑๘๕.๓๕  ๔๑.๓๖   ๖,๓๙๓,๓๒๙.๗๔ ๔๔.๕๕ ๗,๙๕๘,๘๕๕.๖๑ 
๒. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (โครงการจดหมายเหตุ) 

 ๔๒๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔๘,๔๐๐.๐๐  ๕๗.๙๘   ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ ๕๑.๖๙ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. โครงการช่วยเหลือผู้กระทบวิกฤต (COVID-๑๙) 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐   ๖๔๐,๐๐๙.๒๓ ๔๒.๖๗ ๘๕๙,๙๙๐.๗๗ 

 ส าหรับงบประมาณในโครงการช่วยเหลือผู้กระทบวิกฤติ (COVID-๑๙) นั้น หลังจากจัดสรรให้ฝ่าย
หอสมุดจัดซื้อวัสดุการศึกษาจ านวน ๑ ล้านบาทแล้ว ส านักหอสมุดกลาง มีงบประมาณคงเหลืออยู่ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากหักค่าส่งไปรษณีย์แล้ว จะจัดสรรส าหรับจัดซื้อหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 
กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเยียวยาผู้ใช้บริการเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
และค่าวัสดุอ่ืน ๆ  

 ประธานขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง และนายสมภพ สุขดี รักษาการ
แทนหัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม ดูแลและควบคุมการจัดสรรงบประมาณต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) 
และงบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาต่าง ๆ (Maintenance) ในงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง รายงานความก้าวหน้ า 
การด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 
   คณ ะกรรมการการจัดการความรู้   นางวิ ไลรักษ์  แก้ววิ ไล  ผู้ ช่ วยเลขานุการ 
ส านักหอสมุดกลาง ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายงานว่า ได้ประชุมคณะกรรมการฯ  
เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนฯ และหารือ 
การด าเนินการ ดังนี้  

๑. โครงการรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา อยู่ระหว่างการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้กับยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้านของส านักหอสมุดกลาง และก าหนด
กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานในสังกัดแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน จึงขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดให้บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านโปรแกรมออนไลน์ ตามวันและเวลา ดังนี้ 
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ส านักงานส านักหอสมุดกลางและฝ่าย 

  หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  
โดยจะน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาน าเสนอในโครงการสัมมนาบุคลากรส านักหอสมุดกลางต่อไป 

๒. โครงการถอดองค์ความรู้บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ได้ส่งค าถามให้บุคลากรทั้ง ๔ ท่าน เพ่ือเตรียมพร้อมด้วยแล้ว โดย อาจารย์พิมลพรรณ์  
วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จะช่วยด าเนินการสัมภาษณ์
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ถอดองค์ความรู้ นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ และนายศิริ อ่อนดี 
ต าแหน่ง พนักงานซ่อมเอกสาร รวมถึงถ่ายวิดีโอการเย็บเล่มหนังสือ ภายหลังการปรับปรุง
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระแล้วเสร็จ  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้า 
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานว่า ได้ประชุม
คณะกรรมการฯ ไปเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า 
ส านักหอสมุดกลาง และคณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง เข้าหารือถึงการจัดกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. โครงการการให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒  
จะจัดเป็นโครงการอบรมให้ความรู้ เนื่องจากมีข้อมูลจ านวนมาก ไม่สามารถจัดท า เป็น 
อินโฟกราฟฟิกได้ โดยจะจัดอบรมออนไลน์ ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน 

๒. โครงการการป้องกันอัคคีภัย จะด าเนินการจัดท าแผนและผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
โดยจะขอรายละเอียดจากแต่ละหอสมุดเพ่ิมเติม 

๓. การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) อยู่ระหว่าง 
การประสานวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะจัดอบรมออนไลน์  
ในเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔  

๔. การดูแลรักษาเงินและผู้รับผิดชอบเงิน อยู่ระหว่างการหารือถึงกระบวนการด าเนินงานกับ
ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ทั้งนี้ จะนัดประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของ
ส านักหอสมุดกลาง เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และจะจัดท าบันทึกไปยังหน่วยงานในสังกัดเพ่ือรายงานความก้าวหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ  
๖ เดือน หลังจากเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา   อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม  
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายงานว่า ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ติดตามการด าเนินการตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ 
รวมถึงตัวชี้วัดที่  ๑๗ ตัวชี้วัดเรื่องข้อร้องเรียน ที่มหาวิทยาลัยติดตามมายังส านักหอสมุดกลาง  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ระบุค านิยามของค าว่าข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะไว้ชัดเจน ทั้งนี้ นางณัชชา มณีวงศ์ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้เวียนเอกสารไปยังหน่วยงานในสังกัดด้วยแล้ว ขอให้แต่ละหน่วยงานรายงาน
เรื่องข้อร้องเรียนและจัดท าข้อมูลส่งมายังคณะกรรมการฯ เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่  
๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ต่อไป 
 ขณะนี้ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางอยู่ระหว่างการจัดท าโครงร่างองค์กร โดยจะแล้วเสร็จ  
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งจะสัมพันธ์กับแบบส ารวจความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อภาวะผู้น า  
ของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และแบบส ารวจการรับรู้ทิศทางส านักหอสมุดกลาง
ของบุคลากร และคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการติดตามการด าเนินการของแต่ละหมวด หมวด ๑ – ๗ 
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ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ติดตามตัวชี้วัดรอบ ๖ เดือน และส านักหอสมุดกลางได้รายงานตัวชี้วัด ข้อ ๕ และ ๘  
ไปยังมหาวิทยาลัยด้วยแล้ว  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะท างานประชาสัมพันธ์   อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม  รองผู้อ านวยการ 
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะท างานประชาสัมพันธ์ ส านักหอสมุดกลาง รายงานว่า 
เนื่องด้วย อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร เสนอให้เก็บข้อมูล
ช่วงเวลาที่โพสสื่อประชาสัมพันธ์หรือเนื้อหา (Content) ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงประเภทของเนื้อหา 
เพ่ือจะได้ทราบถึงความถี่ในการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ จึงได้ปรับตารางการเก็บข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยจะแจ้งคณะท างานประชาสัมพันธ์ด าเนินการเก็บข้อมูล
ดังกล่าว ทั้งนี้ ก าหนดประชุมคณะท างานฯ อีกครั้งในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ส าหรับการประชาสัมพันธ์โปรแกรม Turnitin ขอหารือกับที่ประชุมว่าจะสามารถประชาสัมพันธ์
ว่าฝ่ายหอสมุดเป็นที่ปรึกษาในด้านการใช้โปรแกรมได้หรือไม่ เนื่องจากหน้าที่หลักในการตรวจการคัดลอก
คือคณะวิชา แต่มีกรณีนักศึกษาบางคนอ้างอิงกับคณะวิชาว่า ได้ส่งให้หอสมุดตรวจการคัดลอกแล้ว และ
เกิดการฟ้องร้องในภายหลังว่ามีการคัดลอก จึงหารือที่ประชุมว่าควรจัดท าเอกสารเพ่ือให้ผู้มาใช้บริการ
ตรวจการคัดลอกลงนามรับทราบว่าการตรวจนี้เป็นเพียงการตรวจเบื้องต้น ควรพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ประชาสัมพันธ์ว่าฝ่ายหอสมุดเป็นที่ปรึกษาในด้านการใช้โปรแกรม 
และขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง จัดท าแบบฟอร์มการรับทราบถึงหน้าที่  
ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะวิชา ฝ่ายหอสมุดเพียงแค่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะวิชา เมื่อร่างแล้วเสร็จ 
ขอให้เสนอผู้บริหารพิจารณาในไลน์กลุ่ม SU LIB และจะได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องสืบเนื่อง        
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  มาตรการการด าเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
         โคโรนา ๒๐๑๙ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ จึงขอให้แต่ละหอสมุดปฏิบัติตามมาตรการด าเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
               ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัย 
ได้ส่งบันทึกขอให้รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งส านักหอสมุดกลาง 
ได้ด าเนินการเผยแพร่ลิ้งก์ (Link) ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นสาธารณะและแจ้งไปยังมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๔ มาเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยจะเวียนไปยังหน่วยงาน 
ในสังกัดเพ่ือทราบและถือปฏิบัติต่อไป  
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 ส าหรับการออกแบบ QR Code การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการหน้างานแก่ผู้มาติดต่อ 
รับบริการ ณ จุดให้บริการนั้น อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  
ได้หารือและออกแบบร่วมกับ นายพรชัย กุศลพลาเลิศ ต าแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามที่เสนอบนจอภาพ ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้เพ่ิมแถบค าอธิบาย หรือเปลี่ยนเป็นอิโมจิ (Emoji) แสดงอารมณ์ 
ต่าง ๆ โดยขอให้คงช่องทางติดต่อเฟสบุ๊คส าหรับการติดต่อแต่ละหอสมุด และเพ่ิมช่องทางร้องเรียน 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  การขอใช้ e-Mail มหาวิทยาลัยภายในหน่วยงานส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุม
ทราบว่า ในเบื้องต้นสามารถใช้ e-Mail เพ่ือการติดต่อสื่อสารได้แล้ว แต่เนื่องด้วยประสงค์ใช้บริการอ่ืน ๆ 
ด้วย เช่น พ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือแบ่งปันไฟล์ส าหรับใช้งานร่วมกัน จึงได้หารือกับ นายฉลอง  
วิริยะธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี ซ่ึงจะด าเนินการให้ต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔  Line Official ส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุม
ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีอยู่ระหว่างด าเนินการบริหารจัดการเคลียร์ข้อมูลเพ่ือจะเชื่อมโยง
ข้อมูล ๒ ระบบเข้าด้วยกัน  

๒. จะนัดประชุมการบริหารจัดการเคลียร์ข้อมูลในระบบ Sierra เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ยืนยันตัวตนไดใ้นสัปดาห์ถัดไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการการสร้างนวัตกรรม 

สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้รายชื่อผู้แทน
จากหน่วยงานในสังกัดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาจากคณะวิชา 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้จัดท าบันทึก
ติดตามการโอนเงินรายได้ของภาคการศึกษาปลายไปยังคณะวิชาต่าง ๆ แล้ว  

 ประธานขอให้ฝ่ายหอสมุดใช้เงินงบประมาณ ๑๐๐ บาทต่อหัวนักศึกษา ในส่วนที่คณะวิชาจัดสรร
มาให้ส านักหอสมุดกลางในการสั่งซื้อหนังสือ และงบประมาณในโครงการช่วยเหลือผู้กระทบวิกฤต 
(COVID-๑๙) ก่อน ส าหรับเงินงบประมาณ ๑๐๐ บาทต่อหัวนักศึกษา ในส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมาให้
เพ่ือทดแทนเงินงบประมาณแผ่นดิน นั้น เป็นค่าใช้จ่ายเงินส าหรับการบริหารจัดการบริการส่วนกลาง 
ได้แก่ ฐานข้อมูล รวมไปถึงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น วารสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลาง  
คือ Borderless (ไร้ขอบเขต) โดยจะน าวัสดุการศึกษาดังกล่าว เวียนไปจัดเป็นมุมความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity zone) ของแต่ละวิทยาเขตต่อไปด้วย 
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 ทั้งนี้ ขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง น าข้อมูลสถิติงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ค่าวัสดุการศึกษาย้อนหลัง แจ้งที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งหน้า เพ่ือจะได้หารือ
หลักการและวิธีการใช้เงินต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗  ข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ 
               ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) ระหว่างส านักหอสมุดกลาง 
              มหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                (องค์การมหาชน) 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า จะก าหนด
ประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติการใช้บัตรสมาชิกของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กับหัวหน้าฝ่าย
หอสมุดแต่ละวิทยาเขตต่อไป  

 ทั้งนี้ ตามที่ได้หารือกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ถึงการยืมหนังสือเพ่ือให้บริการ
ภายในหอสมุด จ านวน ๒๐ – ๓๐ เล่ม/ครั้ง/๑ เดือน นั้น TCDC ได้แจ้งว่าสามารถท าได้ โดยต้องช าระ 
ค่ามัดจ าเพ่ิมอีก ๑๐ ,๐๐๐ บาท (จากเดิมหนังสือ ๑๕ เล่ม/ครั้ง/๑ เดือน ต่อเงินมัดจ า จ านวน  
๑๐,๐๐๐ บาท) รวมไปถึงการแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าวด้วย ประธานจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ทดลองใช้แนวทางตามข้อตกลงเดิมก่อน คือ หนังสือ ๑๕ เล่ม/ครั้ง/
๑ เดือน ไปก่อน แล้วจะหารืออีกครั้งเมื่อครบก าหนดสัญญา  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔.๘  ระบบฐานข้อมูลคลังปัญญา (Silpakorn University Repository: SURE)
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์  คิดหมาย  หั วหน้ าฝ่ ายหอสมุด วังท่ าพระ แจ้ งที่ ป ระชุมทราบว่า  
ตามท่ีส านักหอสมุดกลางได้จัดท าคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : 
SURE) ตั้งแต่ปี 2562 เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และตอบสนองค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น จึงเสนอที่ประชุมในการบริหาร
จัดการและการน าเข้าผลงานที่โดดเด่นที่คณะวิชาส่งมายังส านักหอสมุดกลาง ประธานจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง จัดท าบันทึกเสนอ
ไปยังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณาแจ้งคณะวิชา โดยขอให้จัดส่งข้อมูล/ผลงาน 
ที่โดดเด่น มายังส านักหอสมุดกลางผ่านฝ่ายหอสมุดแต่ละวิทยาเขต คณะวิชาละ ๓ ผลงาน เพ่ือน าเข้า
ข้อมูลในฐานข้อมูลฯ และขอให้ประสาน นางสาววรารัตน์ วีรเดชก าพล ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการ รับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าวภายในปีงบประมาณนี้ด้วย  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙  การคืนค่าบ ารุงหอสมุดส าหรับสมาชิกรายปี 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้หารือกับ 
นางสาวจันทร์ เพ็ญ  กล่อมใจขาว ต าแหน่ ง บรรณ ารักษ์ ช าน าญ การพิ เศษ  ถึ ง รายละเอียด 
ในการประสานงานกับผู้ใช้บริการแล้ว และจะด าเนินการจัดท าประกาศให้ผู้ที่สมัครสมาชิกหอสมุด  
ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มารับคืนค่าบ ารุงหอสมุดต่อไป 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐  การทบทวน แก้ไข และปรับปรุงประกาศฉบับต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ปรับแก้ไขประกาศต่าง ๆ ตามมติคณะกรรมการประจ าเดือน  
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวมถึงได้จัดหาข้อมูลค่าปรับ 
เกินก าหนดส่งและอัตราค่าบริการพิมพ์ลงกระดาษ ของมหาวิทยาลัยอ่ืนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบประกาศส านักหอสมุดกลาง เรื่อง ก าหนดเวลาเปิดบริการหอสมุด มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๔ และขอให้ด าเนินการเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา
ต่อไป 

๒. เห็นชอบประกาศส านักหอสมุดกลาง เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. เสนอให้ประกาศส านักหอสมุดกลาง เรื่อง  อัตราค่าปรับเกินก าหนดส่ง อัตราค่าปรับ 

วัสดุการศึกษาสูญหายหรือช ารุด อัตราค่าด าเนินงานทางเทคนิค และอัตราค่าบริการ  
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวาระพิจารณา ๕.๓  

๔. ส าหรับประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าบ ารุงหอสมุดส าหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๔ ประธานขอให้ฝ่ายหอสมุดฯ ปรับปรุงโดยอ้างอิงแนวทาง
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น และขอให้ปรับแก้รายละเอียดในข้อ ๔ ดังนี้ 
 
ข้อ ๔ ให้ก าหนดอัตราค่าบ ารุงหอสมุดส าหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ประสงค์เข้าใช้หอสมุด ดังนี้  
(๑) อัตราค่าบ ารุงรายปี 

(๑.๑) บุคคลทั่วไป ให้ช าระค่าบ ารุงหอสมุดปีละ ๑,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมบัตร
สมาชิก ๒๐๐ บาท  
 
(๒) อัตราค่าบ ารุงรายวัน  

(๒.๑) นิสิต นักศึกษา หรือ นักเรียน จากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ให้ช าระค่าบ ารุง
หอสมุดวันละ ๑๐ บาท  

(๒.๒) บุคคลทั่วไป ให้ช าระค่าบ ารุงหอสมุดวันละ ๒๐ บาท  
 

ทั้งนี้ ขอให้หารือเป็นวาระพิเศษอีกครั้ง พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  โครงการสัมมนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ก าหนด
จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม 



- ๑๖ - 

ชั้น ๕ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ส านักหอสมุดกลาง นั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการดังกล่าวได้ จึงประสงค์หารือที่ประชุมฯ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการดั งกล่าวอีกครั้ ง โดยเสนอให้มี เรื่องการรับรู้ยุทธศาสตร์  
ส านักหอสมุดกลาง คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการน าเสนอผลการรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ของคณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักหอสมุดกลาง ในก าหนดการฯ ด้วย 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ทั้งนี้  ขอให้จัดโครงการฯ หลังจากวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ส านักหอสมุดกลาง โดยขอให้มีการแบ่งกลุ่มบุคลากร
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและสร้างการมีส่วนร่วม 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  กรอบความร่วมมืองานวิจัยทางวิทยาการข้อมูลและโบราณคดีเชิงดิจิทัล 
              ระหว่างส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาศาสตร์  
             มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรวิทยาการข้อมูล) 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า อาจารย์สกนธ์ 
ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ได้จัดท า (ร่าง) กรอบความร่วมมืองานวิจัย 
ทางวิทยาการข้อมูลและโบราณคดีเชิงดิจิทัลระหว่างส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรและ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรวิทยาการข้อมูล) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 ที่ประชุมขอให้ส่งไฟล์เอกสารดังกล่าวเข้ากลุ่มไลน์ผู้บริหาร SU LIB เพ่ือพิจารณาก่อน และ 
จะหารืออีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ ขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง  
เป็นผู้ประสานงานการด าเนินการดังกล่าว 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  อัตราค่าปรับหนังสือเกินก าหนดของห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
สรุปเรื่อง นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้จัดหาข้อมูลค่าปรับเกินก าหนดส่งและอัตราค่าบริการพิมพ์ลงกระดาษ 
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุม  

ประธานขอให้พิจารณาหารือในวาระพิเศษอีกครั้ง พร้อมกับประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าบ ารุง
หอสมุดส าหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๑๐  น. 
 
 

นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นางอาทิตา  นกอยู่ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง 
คร้ังที่ ๔/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

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

 
ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล  จั่นเงิน   ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง          ประธาน 
๒. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน    รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๓. อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม    รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง         กรรมการ 

       ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
๔. นางสมปอง  มิสสิตะ     หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์         กรรมการ 
๕. นางจรินทร์  คดิหมาย     หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ          กรรมการ 
๖. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน    รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุด         กรรมการ 

       วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี          
๗. นายสมภพ  สุขดี     รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและ         กรรมการ 
       นวัตกรรม    
๘. นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล    ผู้ช่วยเลขานุการส านักหอสมุดกลาง         กรรมการ 
๙. นางอาทิตา  นกอยู ่     เลขานุการส านักหอสมุดกลาง    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
ผู้ไม่มาประชุม 
  -      
 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน  
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดท าและเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
จ านวน ๖ ฉบับ ดังนี้ 



- ๒ - 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและ 
การให้บริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๕. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การจัดการเรื่องข้อร้องเรียน กรณี เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุค ลากร
มหาวิทยาลัย 

๖. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 โดยจะมีบันทึกมาให้คณะวิชา/หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายงานเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  
 นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ได้ด าเนินการจัดท า
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ไปบางรายการแล้ว เช่น การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบนหน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง และจะเวียนประกาศฯ ดังกล่าวให้หน่วยงาน
ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรหน่วยงานในสังกัดลงนามรับทราบและส่งกลับมายัง
ส านักงานส านักหอสมุดกลาง เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลการด าเนินงานด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  สรุปแบบส ารวจความประสงค์ในการท าประกันภัยส่วนบุคคล 
        คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบถึงผลส ารวจ 
ความประสงค์ของบุคลากรในการท าประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
มีบุคลากรที่ประสงค์จัดท าประกันฯ จ านวน ๗๖ คน จากบุคลากรทั้งหมด ๘๔ คน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๒๒,๗๕๘ บาท  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  การขอความร่วมมือลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
น าโดย นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย 
ทั้งภาครัฐและเอกชนลดอัตราค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้นิสิต
นักศึกษา ตามความเหมาะสมโดยเร็วเพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

ประธานคาดว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งหน้า  
จะมีการหารือและพิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติของเรื่องดังกล่าว โดยจะแจ้งความก้าวหน้าให้ทราบในไลน์
กลุ่มผู้บริหารส านักหอสมุดกลางต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  รายงานการจัดกิจกรรมและการด าเนินงาน 
สรุปเรื่อง นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ รายงานการจัดกิจกรรม
ของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 



- ๓ - 

  1 มีนาคม 2564  หอสมุดฯ เปิดบริการ : 
   1 - 15 มีนาคม  เปิดบริการเฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. 
   22 - 31 มีนาคม  เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 19.30 น. 
            เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 19.00 น. 
  ทุกวันตลอดเดือนมีนาคม 2564  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม และเรื่องราว 
(Content) ต่าง ๆ บน Facebook (ตามรายงานสถิติ) 
  3 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้บริหารส านักหอสมุดกลางพบปะ
บุคลากร ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือชี้แจงวิสัยทัศน์ / การด าเนินงาน รวมถึงรับฟัง  
ความคิดเห็นของบุคลากรหอสมุดฯ  

6, 10, 20 และ 27 มีนาคม 2564  รายการวิทยุออนไลน์ 4 เรื่อง 
“SNC Library Podcast : คนดั งบนหลั งควาย  : ราชาเพลงลู กทุ่ ง ไทย  สุ รพล  
สมบัติเจริญ” 
“SNC Library Podcast : คนดั งบนหลั งควาย : ราชินี เพลงลูกทุ่ งไทย พุ่มพวง  
ดวงจันทร์” 
“SNC Library Podcast : จากครูสุ รพลถึงหญิ งลี  เพลงลูกทุ่ งเล่ าเรื่องราวอะไร 
ของสังคมไทย” 
“SNC Library Podcast : เจนภพ จบกระบวนวรรณ : ผู้อนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย” 
8 มีนาคม 2564  เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าสอบ

ทานกระบวนงานในระบบบริการการศึกษา (REG) ณ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 - 16.00 น. กิจกรรม Information 

Literacy “โปรแกรม EndNote” ในรายวิชา 477 502 Research Methodology in Art Education 
ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 14 คน ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Meeting 

22 มีนาคม 2564  กิจกรรม Information Literacy “โปรแกรม EndNote” ให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จ านวน 3 คน ณ งานบริการ
สารนิเทศ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

31 มีนาคม 2564  กิจกรรม Information Literacy “โปรแกรม EndNote” ให้กับ
นักศึกษาทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 10 คน ณ อาคาร  
50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  รายงานการจัดกิจกรรม 
ของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  3 มีนาคม 2564  ประชุมบุคลากรหอสมุดวังท่าพระ ณ ห้อง 407 คณะโบราณคดี 
  9 มีน าคม 2564   ผู้ บ ริห ารพบบุ คลากรหอสมุดวั งท่ าพ ระ ณ  ห้ อง 410  
คณะโบราณคด ี
  17 มีนาคม 2564  หอสมุดจัดอบรมบริการวิชาการ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์”
ให้ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี วิทยากรโดย ดร.นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ ต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
  1 - 31 มีนาคม 2564  หอสมุดจัดบริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ฟรี ให้อาจารย์ 
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ จ านวน 85 ราย 
หนังสือจ านวน 137 เล่ม ค่าส่งจ านวน 3,778 บาท 
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 นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี รายงานการจัดกิจกรรมของฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้  
  10 มีนาคม 2564  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสยาม เคลฟเวอร์ เข้าด าเนินการฉีดปลวกภายใน 
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  10 มีนาคม 2564  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
รอบ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 
  15 มีนาคม 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เข้าศึกษาดูงาน  
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี บุคลากรเข้าศึกษาดูงาน จ านวน 5 คน 
  18 มีนาคม 2564  บุคลากรหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดกิจกรรม 
ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TCDC ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 หอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  2 6  มี น าคม  2 5 6 4   บุ ค ล ากรหอสมุ ด วิท ยาสารสน เท ศ เพชรบุ รี  ใน น าม 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดาของ นางสาวนิ ศากร  
ทรศัพท์ ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ณ วัดหนองเกตุใหญ่ 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  31 มีนาคม 2564  นางสาวศิวพร ทรัพย์มา  เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Librarian 
Space ตอน การท าตลาดด้วยคอนเทนต์ (Content Marketing) ด้วยเทคนิคการสื่อสารด้วยการเล่าเรื่อง
ในยุคดิจิทัล (Digital Storytelling)” ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 
  31 มีนาคม 2564  บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จัดโดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักหอสมุดกลาง ณ อาคาร 
วิทยบริการ ชั้น 1 
  นางอาทิตา  นกอยู่   เลขานุการส านักหอสมุดกลาง รายงานการจัดกิจกรรม 
ของส านักงานส านักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  1 – 31 มีนาคม 2564  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ฝึกงานนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  2 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง รองผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารและรองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ออนไลน์) 
พบปะบุคลากรส านักงานส านักหอสมุดกลาง เพ่ือเผยแพร่การทบทวนปรัชญา ค่านิยมองค์กร พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2564 - 2566 ของส านักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
  3 มีนาคม 2564  เวลา 09.30 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง รองผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารและรองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พบปะบุคลากร
ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เพ่ือเผยแพร่การทบทวนปรัชญา ค่านิยมองค์กร พันธกิจ วิสัยทัศน์ และ
แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2564 - 2566 ของส านักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ 
  5 มีนาคม 2564  เวลา 09.30 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง รองผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารและรองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พบปะบุคลากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเพ่ือเผยแพร่การทบทวนปรัชญา ค่านิยมองค์กร พันธกิจ 
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วิสัยทัศน์  และแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี  2564 - 2566 ของส านักหอสมุดกลาง ณ ห้อง SUP 
Entertainment ชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  8 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประชุม
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรส านักงานส านักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม 2 ชั้ น 5 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
  9 มีนาคม 2564  เวลา 09.30 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง รองผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารและรองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พบปะบุคลากร
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระเพ่ือเผยแพร่การทบทวนปรัชญา ค่านิยมองค์กร พันธกิจ  วิสัยทัศน์  และ 
แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2564 - 2566 ของส านักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม 410 ชั้น 4 อาคาร
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
  10, 17, 24 มีนาคม 2564  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรฝึกงานนักศึกษา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จ านวน 32 คน 
  11 – 12 มีนาคม 2564  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง รองผู้อ านวยการ 
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารและรองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ เกียรติ  
6 รอบ พระชนมพรรษา 
  18 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
เข้าร่วมประชุมข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET Plus ครั้งที่ 2/2564 
  19 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว  
ร่วมประชุมข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET ครั้งที่ 2/2564 แทนผู้อ านวยการ 
ส านักหอสมุดกลาง 
  26 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. นางสาววรารัตน์ วีรเดชก าพล และนายสมภพ  
สุขดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี  
ตลิ่งชัน และ VDO Conference ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
  31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง รองผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารและรองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงานและสถาบัน (EdPEx Assessor) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พระราชวัง
สนามจันทร์ และนางสาวจุฑามาศ ถึงนาค นางอาทิตา นกอยู่ นายสมภพ สุขดี นางณัชชา มณีวงศ์ 
นางสาวกรุณา ศรีเจริญ และนางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ เข้าร่วมโครงการในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
  31 มีนาคม 2564  บุคลากรส านักงานส านักหอสมุดกลางเข้าร่วมกิจกรรมรวบรวม 
องค์ความรู้จากการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จัดโดยคณะกรรมการการจัดการความรู้  
ส านักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  รายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ
ของหอสมุด ทั้ง ๓ ฝ่าย และจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร ์

หอสมุดฯ 
เพชรบุร ี

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

๑ จ านวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้ง 2,005  10,123  196  3  0  12,327 

  คน 1,764  7,851  189  3  0  9,807 

 ๑.๑ บุคคลภายใน ครั้ง 2,005  10,121  196  3 0 12,325 

  คน 1,764  7,849  189  3 0 9,805 

 ๑.๒ บุคคลภายนอก ครั้ง 0  2  0  0 0 2 

  คน 0  2  0  0 0 2 

 ๑.๓ ในเวลาราชการ ครั้ง 2,005  9,135  196  0 0 11,336 

  คน 1,764  7,186  189  0 0 9,139 

 ๑.๔ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  312  0  0 0 312 

 จันทร์ – ศุกร ์ คน 0  301  0  0 0 301 

 ๑.๕ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  676  0  0 0 676 

 เสาร์-อาทิตย ์ คน 0  515  0  0 0 515 

๒ จ านวนผู้ใช้บริการยมื-คืน 
: ตามประเภทผู้ใช้ 

       

 ๒.๑ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

ครั้ง 2,489  1,673  137  0 0 4,299 

 ๒.๒ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท 

ครั้ง 348  418  6  0 0 772 

 ๒.๓ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก 

ครั้ง 122  108  3  0 0 233 

 ๒.๔ อาจารย ์ ครั้ง 130  305  60  0 0 495 

 ๒.๕ พนักงาน ครั้ง 508  80  54  3 0 645 

 ๒.๖ ลูกจ้างประจ า ครั้ง 1  0  0  0 0 1 

 ๒.๗ ลูกจ้างช่ัวคราว ครั้ง 6  3  0  0 0 9 

 ๒.๘ อื่น ๆ ครั้ง 4  23  0  0 0 27 

๓ จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๓.๑ หนังสือใหม ่ ช่ือ 34  380  124  13 0 551 

 ประจ าเดือน เล่ม 34  472  125  20 0 651 

 ๓.๒ โสตทัศนวัสด ุ รายการ 0  31  0  5 0 36 

 ๓.๓ วิทยานิพนธ ์ เล่ม 0  104  0  0 0 104 

 ๓.๔ e-Book เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๕ e-Thesis เล่ม 0  0  0  0 0 0 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร ์

หอสมุดฯ 
เพชรบุร ี

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

 ๓.๖ ฐานข้อมลูออนไลน์  
(นับเฉพาะของ สกอ. และ
หอสมุดฯ บอกรับ) 

ฐาน 0  0  0  0 22 22 

 ๓.๗ การน าเข้าข้อมลู 
ในคลังปัญญา 

ข้อมูล/
เรื่อง 

7  0  25  0 0 32 

๔ การใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๔.๑ ยมืหนังสือ เล่ม 5,017  2,945  836  4 0 8,802 

 ๔.๒ คืนหนังสือ เล่ม 3,035  3,043  365  4 0 6,447 

 ๔.๓ ยมืโสตฯ รายการ 0  5  3  29 0 37 

 ๔.๔ คืนโสตฯ รายการ 0  4  1  29 0 34 

 ๔.๕ ขอยืมระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 188  78  11  0 0 277 

 ๔.๖ ให้ยมืระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 31  195  84  0 0 310 

 ๔.๗ ห้องฉายภาพยนตร ์ ครั้ง 0  7  0  0 0 7 

  คน 0  30  0  0 0 30 

 ๔.๘ ห้องคอมพิวเตอร ์ ครั้ง 0  109  0  0 0 109 

 ๔.๙ ห้องประชุมกลุม่ย่อย ครั้ง 0  134  1  0 0 135 

  คน 0  596  4  0 0 600 

 ๔.๑๐ การใช้หนังสือ
ภายในห้องสมดุ 

เล่ม 0  1,992  0  0 0 1,992 

 ๔.๑๑ ค่าปรับและรายได้
จากการบริการอื่น ๆ 

บาท 0  6,053  3,723  0 0 9,776 

๕ การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ 

       

 ๕.๑ Renew Online เล่ม 2,319  1,054  308  0 0 3,681 

 ๕.๒ Website ครั้ง 2,358  5,395  0  0 6,853  14,606 

 ๕.๓ Thesis Online ครั้ง 1,263  0  0  0 0 1,263 

 ๕.๔ ฐานข้อมลู สกอ.
บอกรับ 

ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๕.๕ ฐานข้อมลูที่ส านัก
หอสมุดกลางบอกรับ 

ครั้ง 31  0  0  0 0 31 

 ๕.๖ จ านวนการเข้าชม
คลังข้อมูลและคลังปัญญา 

ครั้ง 0 0 0 0 0 280,709 
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ล าดับที ่ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา/หน่วยงาน หน่วยนับ (รายการ) ร้อยละ 

๑ คณะจติรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ์ 218  3.37% 

๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 279  4.31% 

๓ คณะโบราณคด ี 2,483  38.33% 
๔ คณะมณัฑนศลิป ์ 96  1.48% 
๕ คณะอักษรศาสตร ์ 1,526  23.56% 

๖ คณะศึกษาศาสตร ์ 524  8.09% 

๗ คณะวิทยาศาสตร ์ 245  3.78% 

๘ คณะเภสัชศาสตร ์ 71  1.10% 

๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 161  2.49% 

๑๐ คณะดุริยางคศาสตร ์ 9  0.14% 

๑๑ คณะสัตวศาสตร์ฯและเทคโนโลยีการเกษตร 69  1.07% 

๑๒ คณะวิทยาการจัดการ 138  2.13% 
๑๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14  0.22% 
๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย 6  0.09% 
๑๕ วิทยาลัยนานาชาต ิ 0  0.00% 
๑๖ อื่นๆ (ศูนย์/ส านัก/ร.ร.สาธิต) 639  9.86% 

 รวม 6,478  100.00% 

* รายงานสถิติ การเข้ าใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์  (สกอ.) และรายงานสรุปการใช้ งานระบบ Turnitin  
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  รายงานสรุปยอดการใช้จ่ายเงินประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู่  เลขานุการส านักหอสมุดกลาง  รายงานการใช้จ่ายเงินของ 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานส านักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม และสรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากระบบ SU-ERP ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

สรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑. งบประมาณแผ่นดิน   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบด าเนินงานและงบลงทุน) 

     ๒๙๖,๖๐๐.๐๐        ๒๘๔,๖๐๐.๐๐     ๙๕.๙๕        ๒๔๙,๐๗๑.๔๒     ๘๗.๕๒      ๓๕,๕๒๘.๕๘ 
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๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (งานบริหารทั่วไป)  

 ๓๕,๒๒๐,๙๘๖.๘๘ ๑๔,๘๗๖,๑๒๖.๘๘  ๔๒.๒๔   ๘,๒๒๗,๑๓๓.๙๔ ๕๕.๓๐ ๖,๖๔๘,๙๙๒.๙๔ 
๒. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (โครงการจดหมายเหตุ) 

 ๔๒๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔๘,๔๐๐.๐๐  ๕๗.๙๘   ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ ๕๑.๖๙ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. โครงการช่วยเหลือผู้กระทบวิกฤต (COVID-๑๙) 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐   ๗๔๕,๓๔๙.๕๓ ๔๙.๖๙ ๗๕๔,๖๕๐.๔๗ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง รายงานความก้าวหน้ า 
การด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 
   คณ ะกรรมการการจัดการความรู้   นางวิ ไลรักษ์  แก้ววิ ไล  ผู้ ช่ วยเลขานุการ 
ส านักหอสมุดกลาง ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ตามแผนฯ จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการถอดองค์ความรู้บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
อยู่ระหว่างการก าหนดวันเพ่ือด าเนินการถอดองค์ความรู้ฯ 

๒. โครงการรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการรายงานของบุคลากรในฐานข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนา 
ส านักหอสมุดกลาง และองค์ความรู้เพ่ิมเติมผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งเป็น  
๓ กลุ่ม ดังนี้  
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บุคลากรส านักงานส านักหอสมุดกลาง 

        และฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ  
        เพชรบุรี 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

โดยคณะกรรมการฯ จะรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับทั้งหมด เชื่อมโยงและแบ่งตามยุทธศาสตร์ 
ทั้ง ๕ ด้านของส านักหอสมุดกลางเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้า 
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานว่า ได้ประชุม
คณะกรรมการฯ ไปเมื่ อวันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ พิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ ยง  
ส านักหอสมุดกลาง รอบ ๖ เดือน ให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ิมเติมมาตรการและปรับระดับความเสี่ยง รวมถึงปรับแผนฯ รอบ ๖ เดือน 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับการรายงานการด าเนินการด้านความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง  
รอบ ๖ เดือน ให้มหาวิทยาลัย และขอเสนอแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหาร 
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ร่าง) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
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ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(รอบ ๖ เดือน) เข้าเป็นวาระพิจารณาให้ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นถึงมาตรการต่าง ๆ ที่จะสนับสนุน  
การด าเนินการในการลดและควบคุมความเสี่ยง เนื่องจากมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัด 
ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย 
 ส าหรับโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ และ
โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) นั้น 
ก าหนดจัดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจะประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา   อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม  
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายงานว่า ได้ รับ  (ร่าง) โครงร่างองค์การ (Organizational Profile : OP) ครั้ งที่  ๑  
จากผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางมาแล้วและจะได้เวียนหน่วยงานในสังกัดเพ่ือตั้งต้นการเขียน  
แต่ละหมวด ก าหนดการประชุมติดตามร่างครั้งที่ ๑ ของทุกหมวดในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส าหรับ
ผังการด าเนินงาน (Flow Chart) จะมีคณะท างานจัดท าอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เพ่ือไปติดตั้ง 
ที่หน้างานต่อไป  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะท างานประชาสัมพันธ์   อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม  รองผู้อ านวยการ 
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะท างานประชาสัมพันธ์ ส านักหอสมุดกลาง รายงานว่า 
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. การจัดท าเนื้อหา  
ได้ก าหนดเนื้อหา (Content) ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่คณะท างานฯ จะด าเนินการ
จัดท า ๒ เรื่อง คือ ๑. วันเสียชีวิตของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  และ ๒. วันสถาปนา 
ของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๒. ผลตอบรับของโครงการวันละเล่ม by พ่ีพร้อม ทุกวันเวลา ๐๙.๐๐ น. ของฝ่ายหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ ได้รับผลตอบรับอย่างดี มีผู้ใช้บริการมายืมหนังสือทุกเล่ม แสดงให้
เห็นถึงการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการ  

๓. การถ่ายท าวิดีโอการเสวนาวังท่าพระ ติดเกาะกับตึกเก่า จะก าหนดวันในภายหลัง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๔. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้งานโปรแกรม Turnitin  
๕. ตามที่ได้ประชุมคณะท างานและหารือปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้งานโปรแกรม 

Turnitin จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง พิจารณารูปแบบ
การให้บริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้นักศึกษาตรวจสอบเอง บรรณารักษ์มีหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า ตามวิธีการดังนี้ 
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๑) สร้างห้อง (Class ID) ทีม่ีอายุรายวัน และหมดอายุทุกวัน เวลา ๑๖.๐๐ น.   
๒) หากลงทะเบียนเข้าห้อง (Enroll Class) แล้วพบว่าห้อง (Class) เต็ม ผู้ใช้ต้องรอภายหลัง 

เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอห้องใหม่ได้  
หมายเหตุ ห้อง (Class) จะลบทุกวันเวลา เวลา ๑๕.๕๕ น. ของวันที่ห้อง (Class) หมดอายุ 

ให้โหลดผลตรวจที่ต้องการก่อนเวลาดังกล่าว หากเลยก าหนดจะไม่สามารถดาวน์โหลดได ้
ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวจะมีข้อดีต่อการตรวจสอบผลงาน การจ ากัดจ านวนผู้ใช้งาน (User) 

และจัดการบัญชีผู้ใช้บริการทีย่ังค้างอยู่ในระบบได้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ขอให้ประชุมหารือรูปแบบการให้บริการดังกล่าวและศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการ กับงานบริการสารสนเทศของหอสมุดทั้ง ๓ วิทยาเขต รวมถึงขอให้ 
น าข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการ Turnitin เข้าร่วมหารือในที่ประชุมด้วยว่าจะมีแนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างไร และขอให้รายงานผลการประชุมภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ทั้งนี้ 
ได้แจ้งเพ่ิมเติมว่าบริษัทได้ปรับราคาการใช้งานโปรแกรม Turnitin ของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง 
เพ่ิมสูงขึ้นมาก ส านักหอสมุดกลางจะต้องหารือกับมหาวิทยาลัยและผู้อ านวยการส านักดิจิทัล
เทคโนโลยี ถึงแนวทางการบริหารจัดการโปรแกรม Turnitin รวมถึง Scopus หรือหาทางเลือก
อ่ืน ซึ่งอยู่กับนโยบายของ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  
ซึ่งอาจมีการประชุมหารือในเบื้องต้นก่อน เนื่องจากใกล้จะครบระยะการต่ออายุสัญญาการใช้
โปรแกรมดังกล่าวแล้ว  

นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เสนอความคิดเห็นว่า หากให้นักศึกษาด าเนินการตรวจด้วยตนเอง ต้องเตรียมพร้อมการจัด
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมให้นักศึกษาด้วย 

นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เสนอให้ตัวแทนแต่ละหอสมุด 
ที่เป็นผู้สอนการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว และขอให้ นายสายันต์ พวงสุวรรณ นักเทคโนโลยี
สารสนเทศปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน ประสานผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป 
๖. การใช้งานเครือข่ายเสมือน VPN (Virtual Private Network) 

ตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้ใช้บริการว่า ไม่สามารถใช้งาน VPN ได้ทั้งจากคู่มือการใช้งานของ
ส านักหอสมุดกลางและส านักดิจิทัลเทคโนโลยี จึงได้หารือไปยัง ดร.นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ และได้รับการแก้ไขปัญหา รวมถึงคู่มือการใช้งาน
ฉบับใหม่มาด้วยแล้ว โดยคณะท างานฯ จะด าเนินการประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวต่อไป 
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร เสนอให้เชิญประชุม
ผู้เกี่ยวข้องกับส านักดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือหารือการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการใช้งาน EZproxy ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางรับไปหารือในเบื้องต้น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องสืบเนื่อง        
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๑๐ นั้น ขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง จัดท าประกาศ
ส านักหอสมุดกลาง โดยขอให้อ้างอิงจากรายละเอียดของมหาวิทยาลัย ปิดบริการพ้ืนที่นั่งอ่านของหอสมุด 
แต่ยังคงให้บริการจัดส่งหนังสือยืมทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
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 ส าหรับแผนงานที่ก าหนดไว้ เช่น การท าบุญฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ โครงการความร่วมมือกับ 
มิวเซียมสยาม และการศึกษาดูงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าเป็นต้องเลื่อน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เพ่ิมเติมว่า ส าหรับการให้บริการของ 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ จะปิดบริการห้องสมุด ณ พื้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป เนื่องจากจะเตรียมการขนย้าย โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งค าขอได้ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ และจะด าเนินการจัดส่งหนังสือให้ผู้ ใช้บริการจนครบและปิดให้บริการ จนกว่าอาคารใหม่ของ
หอสมุดจะแล้วเสร็จและให้บริการได้ 
 ประธานขอให้  นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เตรียมความพร้อม 
การให้บริการก่อนเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งในด้านหนังสือ สถานที่ ระบบ  
และ QR Code หากพบปัญหาหรือต้องการการสนับสนุน ขอให้แจ้งผู้บริหารเพ่ือจะได้สนับสนุน 
การด าเนินงานต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  การขอใช้ e-Mail มหาวิทยาลัยภายในหน่วยงานส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุม
ทราบว่า สามารถใช้งานอีเมล์ของทั้ง ๓ หอสมุดได้แล้ว ขอให้พิจารณาการเปลี่ยนอีเมลช่องทางการติดต่อ
ของหอสมุดเป็น @su.ac.th และตามที่ได้หารือในเบื้องต้นกับส านักดิจิทัลเทคโนโลยีถึงความประสงค์ 
ในการใช้ พ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูลในอีเมล รวมถึง Google Classroom นั้น ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
ไม่สามารถด าเนินการให้ได้ เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวจะกระทบกับพ้ืนที่จัดเก็บ เกินขอบเขต
จ านวนที่ก าหนด จึงสามารถใช้ได้เพียงอีเมล ขณะนี้ อยู่ระหว่างการหาแนวทางในการแบ่งปันข้อมูล
ร่วมกัน  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  กรอบความร่วมมืองานวิจัยทางวิทยาการข้อมูลและโบราณคดีเชิงดิจิทัล 
              ระหว่างส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาศาสตร์  
             มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรวิทยาการข้อมูล) 
สรุปเรื่อง   อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุม
ทราบว่า ตามที่ได้ประชุมเรื่อง กรอบความร่วมมืองานวิจัยทางวิทยาการข้อมูลและโบราณคดีเชิงดิจิทัล 
ระหว่างส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(หลักสูตรวิทยาการข้อมูล) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมคณะฯ ๑๑๓๕ ชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม นั้น สรุปกรอบงานวิจัยหลัก จ านวน ๘ เรื่อง ขอให้ 
ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประสานงาน ส านักหอสมุดกลาง ตามตารางด้านล่างนี้ 

ล าดับ กรอบงานวิจัยหลัก กรอบงานวิจัยลงรายละเอียด 
รายชื่อผู้ประสานงาน 
ส านักหอสมุดกลาง 

๑ การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ ๑) จัดท าระบบแนะน าหนังสือ Book 
Recommendation จากพฤติกรรม 
๒) การค้นหากฎความสัมพันธ์ของการยมืหนังสือ 
๓) การสร้าง Chatbot ส าหรับตอบค าถาม Q&A และ
การให้บริการตา่งๆ 
๔) การค้นหาหนังสือที่ถูกยืมบ่อย และหนังสือที่ไม่ถูกยืม
เพื่อวางแผนงบประมาณ 

๑) ๒) และ ๔) ข้อมูลการ
ยืม-คืน หนังสือจากระบบ 
Sierra 
คุณนพดล เอกผาชัย
สวัสดิ์ (หอสมุดวังท่าพระ) 
คุณพรชัย กุศลพลาเลิศ 
(ส านักงานส านักหอสมุด
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ล าดับ กรอบงานวิจัยหลัก กรอบงานวิจัยลงรายละเอียด 
รายชื่อผู้ประสานงาน 
ส านักหอสมุดกลาง 

กลาง) 
 
๓) คณะกรรมการการ
สร้างนวัตกรรม 

๒ คลังภาพดิจิทัลหอจดหมายเหต ุ ๑) การสร้างการเรียนรู้ด้วยเครื่องส าหรบัจ าแนกภาพ
จากคลังจดหมายเหต ุ
๒) การท า Auto Tag ของภาพดิจิทัลแบบอัตโนมัต ิ

๑) ๒) คุณวิไลรักษ์ แก้ว
วิไล (หอจดหมายเหตุ) 

๓ การค้นคืนสารสนเทศ ๑) การท าระบบสืบค้น หรอื Search Engine เฉพาะ
ของหอสมุด 
๒) การสร้าง Chatbot เพื่อชว่ยสืบค้นสารสนเทศที่
ต้องการ (ตั้งชื่อว่า “บรรโณโรบอท”) 

๑) ๒) คุณพรชัย กุศลพ
ลาเลิศ (ส านักงาน
ส านักหอสมุดกลาง) และ 
คณะกรรมการการสร้าง
นวัตกรรม 

๔ การจินตทัศน์สารสนเทศ ๑) การจัดอบรมเจ้าหนา้ที่ของหอสมุดเพื่อฝึกฝนการใช้
งานโปรแกรมเฉพาะทาง 
๒) จัดอบรมการใช้งาน Google Data Studio และ
ฝึกฝนกับข้อมูลจริง 

๑) ๒) (ส านกังาน
ส านักหอสมุดกลาง) 

๕ คลังภาพดิจิทัลจากงานประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติ (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515) 

๑) สร้างระบบส าหรับสกัดข้อมูลภาพ (Color, Shape, 
Textual) 
๒) สร้างระบบสืบค้นและค้นคืนภาพจากค าค้น โทนสี
ภาพ หรือจากภาพ 

๑) ๒) คุณนพดล เอกผา
ชัยสวัสดิ์ (หอสมุดวังท่า
พระ) 

๖ คลังพระสุรเสียงดิจิทัล ๑) สร้างระบบส าหรับสกัดข้อมูลเสียง ตวัแทนของเสียง 
๒) สร้างระบบสืบค้นและค้นคืนเสียงจากข้อความ หรือ
บางส่วนของเสียง หรือสืบค้นจากเสียง 

๑) ๒) คณะกรรมการการ
สร้างนวัตกรรมของฝ่าย
หอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ (โดยคณะ
กรรมการฯ จะประสาน
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป) 

๗ การรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา รับนักศึกษาสาขาวิทยาการข้อมูลเพือ่ท างานกับข้อมูล
จริงในส านักหอสมุดในแต่ละวิทยาเขตตามที่อยู่ของ
นักศึกษา เพือ่เรียนรู้และฝึกฝนเชิงปฏิบตัิการในการ
ท างานด้านวิทยาการข้อมูล 

คณะกรรมการการสร้าง
นวัตกรรมและหวัหน้า
ฝ่ายหอสมุดทั้ง ๓ วิทยา
เขต 
รองผอ.ฝ่ายบริหาร 
และผู้เกี่ยวข้อง 

๙ อื่น ๆ (ถา้มี) ท าวิจยัร่วมระดับสถาบันเพื่อการตีพิมพผ์ลงานวิจัย
ร่วมกัน 

จะหารือตอ่ไป 

 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เสนอแนะว่าควรจัดประชุมเพ่ือก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบของส านักหอสมุดกลางและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔  งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาจากคณะวิชา   

สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก
การประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ขอให้จัดท าข้อมูลสถิติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ค่าวัสดุการศึกษาย้อนหลัง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 ประธานขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง จัดท าบันทึกไปยังคณะวิชา 
เพ่ือติดตามการใช้จ่ายเงินเงินงบประมาณ ๑๐๐ บาทต่อหัวนักศึกษา ในส่วนที่คณะวิชาจัดสรรมาให้ 
ส านักหอสมุดกลางในการสั่งซื้อหนังสือ  



- ๑๔ - 

 
 ส าหรับเงินงบประมาณ ๑๐๐ บาทต่อหัวนักศึกษา ในส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมาให้เพ่ือทดแทน
เงินงบประมาณแผ่นดิน นั้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเงินส าหรับการบริหารจัดการบริการส่วนกลาง ได้แก่ 
ฐานข้อมูล รวมไปถึงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น วารสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างสรรค์  
ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลาง คือ Borderless  
(ไร้ขอบเขต) โดยจะน าวัสดุการศึกษาดังกล่าว เวียนไปจัดเป็นมุมความคิดสร้างสรรค์ (Creativity zone) 
ของแต่ละวิทยาเขตนั้น ขอให้ นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ ส่งรายชื่อวารสาร 
ที่คณะวิชา ณ วังท่าพระคัดเลือกไว้ให้ นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
และนางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี น าไปหารือ
กับคณะวิชาของแต่ละวิทยาเขตว่าจะมีวารสารรายชื่ออ่ืนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการการสร้า งสรรค์หรือไม่ 
หากประสงค์จะจัดซื้อเพ่ิม จะได้ด าเนินการเพ่ิมเติม ทั้ งนี้  ขอให้  นางอาทิตา นกอยู่  เลขานุการ
ส านักหอสมุดกลาง และนายสมภพ สุขดี รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม สรุป 
การใช้งบประมาณในส่วนสมทบจากมหาวิทยาลัยนี้ ว่ามีการจัดสรรส าหรับการด าเนินการใดบ้าง เช่น 
ฐานข้อมูลและวารสารต่าง ๆ และเป็นจ านวนเงินเท่าใด 
 ในส่วนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น ขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ 
เลขานุการส านักหอสมุดกลาง ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดท าร่างการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาให้แก่
ฝ่ายหอสมุดทั้ง ๓ แห่ง ตามหลักเกณฑ์เดิม โดยค านวณต่อหัวนักศึกษา และจะได้หารือแนวทาง 
การด าเนินงานต่อไป  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕  โครงการสัมมนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ผู้บริหาร 
มีนโยบายก าหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือที่จะทบทวนยุทธศาสตร์
และพบปะบุคลากรเพ่ือหารือผลการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น จึงได้จัดท าร่างโครงการประชุมสัมมนา
บุคลากร ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ : การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ 
ส านักหอสมุดกลางเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาจัดโครงการ ๑ วัน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ดังนี้ 
 ๓.๑ เพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 
 ๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๓.๓  เพ่ื อแสดงเจตนารมณ์ ของส านั กหอสมุดกลางด้ านคุณ ธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ก าหนดวันจัดโครงการเป็นวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ -  
๑๖.๓๐ น. และขอให้ปรับในหัวข้อ ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ โดยตัดค าว่า เพิ่มมากขึ้น ตรง ร้อยละ
ของบุคลากรที่รับทราบและเข้าใจยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง ออก 
 ประธานเพ่ิมเติมว่า ในวันจัดโครงการดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้บุคลากรทบทวนค่านิยมองค์กร
และวัฒนธรรมองค์กร และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ทั้งนี้ ขอให้ส านักงานส านักหอสมุดกลาง 
เตรียมการด าเนินการด้านเทคโนโลยีต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 



- ๑๕ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  ข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ 
               ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) ระหว่างส านักหอสมุดกลาง 
              มหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                (องค์การมหาชน) 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (TCDC) ส่งรายชื่อหนังสือมาให้ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ
ประมาณ ๖๐๐ รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อซ้ ากับหนังสือที่มีอยู่ และความเก่าแก่ 
ของหนังสือเพ่ือคัดเลือกมาจัดเป็นคอลเลกชั่น (Collection) ทีฝ่่ายหอสมุดวังท่าพระ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗  ระบบฐานข้อมูลคลังปัญญา (Silpakorn University Repository: SURE) 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ประชุม 
กับบริษัทฯ เมื่อวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ และบริษัทส่งรายละเอียดความคืบหน้าและเส้นเวลา 
การด าเนินงาน (Timeline) ตามรายละเอียดในเอกสารที่ปรากฎบนจอภาพ โดยจะทดลองน าข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับผลงานเด่นของแต่ละคณะวิชาเข้าไปในระบบฐานข้อมูลคลังปัญญาในปลายเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ ทั้งนี้  ขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง จัดท าบันทึกไปถึงคณะวิชา 
ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งผลงานเด่น จ านวน ๓ ผลงาน ไปยังผู้แทนของหอสมุดแต่ละวิทยาเขต และ 
ส่งมายังฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เนื่องจากฝ่ายหอสมุดวังท่าพระจะเป็นผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเข้าในปีแรก 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙  การคืนค่าบ ารุงหอสมุดส าหรับสมาชิกรายปี 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า อยู่ระหว่าง 
การรอข้อสรุปจากหอสมุดในการทบทวน แก้ไข และปรับปรุงประกาศฉบับต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง  

ที่ประชุมมีมติขอให้ด าเนินการคืนค่าบ ารุงหอสมุดส าหรับสมาชิกรายปีดังกล่าวได้เลย โดยขอให้
ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์รับค่าบ ารุงคืนด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐  การทบทวน แก้ไข และปรับปรุงประกาศฉบับต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้หารือ 
การแก้ไขและปรับปรุงประกาศฉบับต่าง ๆ กับหัวหน้าฝ่ายหอสมุดทั้ง ๓ วิทยาเขตแล้ว รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปดังนี้  

๑. ประกาศส านักหอสมุดกลาง เรื่อง ก าหนดเวลาเปิดบริการหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.๒๕๖๔ ขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง ตรวจสอบประกาศ 
ต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลางที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องส่งไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการยกเลิกประกาศฉบับเก่าหรือไม ่และเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา  

๒. ประกาศส านักหอสมุดกลาง เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ 
นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง เสนอนิติกรเพ่ือตรวจสอบต่อไป 

๓. ขอแก้ไข/เพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการใช้หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
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หน้า ๒ บรรทัดที่ ๑๒ “นักศึกษาเก่า” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
แก้ไขเป็น “นักศึกษาเก่า” หมายความว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
หมวดที่ ๑ ผู้มีสิทธิใช้หอสมุด ผู้มีสิทธิยืมวัสดุการศึกษาของหอสมุดและการท าบัตร
หอสมุด 
หน้า ๔ ข้อ (๗) นักศึกษาเก่า ใช้บัตรสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
บัตรเข้าใช้หอสมุด 
แก้ไขเป็น นักศึกษาเก่าที่ช าระค่าบ ารุงเป็นรายปี ต้องท าบัตรเข้าใช้หอสมุด โดยน าบัตร
สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือบัตรประจ าตัวประชาชนและรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จ านวน ๒ รูปมายื่นต่อเจ้าหน้าที่หอสมุด หากไม่ท าบัตร
เข้าใช้หอสมุดเป็นรายปี ต้องเสียค่าบ ารุงเป็นรายวัน โดยค่าบ ารุงทั้งรายปีและรายวัน  
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
หมวดที่ ๓ การยืม การคืน วัสดุการศึกษาของหอสมุด 
หน้า ๔ เพ่ิม (๑.๕) บุคคลนอกเหนือจาก (๑.๑) – (๑.๔) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
 

๔. ขอแก้ไข/เพ่ิมเติม ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงหอสมุดส าหรับบุคคล
ทั่วไปและนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
จากเดิม    

ค่าบ ารุงรายวัน 

(ไม่มีสิทธิยืมหนังสือ) 

ค่าบ ารุงรายปี (บาท/ต่อปี) และมีสิทธิยืมหนังสือ 

นักศึกษาเก่าทั้งท่ี
เป็นสมาชิกและไม่
เป็นสมาชิกของ

สมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

บุคคลทั่วไป 

ค่าธรรมเนียมบัตร
สมาชิกนักศึกษาเก่า

และบุคคลทั่วไป บุคคล
ทั่วไป 

นักศึกษาเก่า
เฉพาะที่เป็น
สมาชิกของ

สมาคมนักศึกษา
เก่ามหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ค่า
บ ารุง 

ค่าประกัน
สิ่งพิมพ์ 

ค่า
บ ารุง 

ค่าประกัน
สิ่งพิมพ์ 

๒๐ - ๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๒๐๐ 
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แก้ไขเป็น 

ค่าบ ารุงรายวัน 

(บาท) 

ค่าบ ารุงรายปี (บาท/ต่อปี) 

ไม่มีสิทธิยืมหนังสือ ไม่มีสิทธิ
ยืมหนังสือ 

มีสิทธิยืมหนังสือ 

ค่าธรรมเนียม
บัตรสมาชิก 

(บาท) 

นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาจาก
สถาบันอ่ืน 

นักศึกษาเก่า 
และบุคคล

ทั่วไป 

ผู้ใช้บริการ
ทุก

ประเภท 

นักศึกษาเก่า บุคคลทั่วไปและ
นิสิต นักศึกษาจาก

สถาบันอ่ืน  

ค่าบ ารุง ค่าบ ารุง ค่าบ ารุง ค่า
บ ารุง 

ค่า
ประกัน
สิ่งพิมพ์ 

ค่า
บ ารุง 

ค่า
ประกัน
สิ่งพิมพ์ 

๑๐ ๒๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๑๐๐ 
 

 ทั้งนี้ นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ หัวหน้างานบริการ
สารสนเทศ ได้จัดท าร่างรายละเอียดส าหรับผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิกบุคคลภายนอก 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาระยะเวลาในการขอรับ
ค่าประกันสิ่งพิมพ์คืนและเอกสารยืนยันตัวตนกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ก าหนดระยะเวลาในการขอรับค่าประกันสิ่งพิมพ์คืนภายใน 
๖ เดือน นับจากวันหมดอายุสมาชิก และขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง 
หารือกับกองคลังว่าจะสามารถค้นหาใบเสร็จรับเงินในระบบ SU-ERP ได้หรือไม่ เพ่ือเป็นหลักฐาน
ในการขอรับค่าประกันสิ่งพิมพ์คืน รวมไปถึงส่งข้อหารือไปยังนิติกรเพ่ือพิจารณาว่าควรเพ่ิม
รายละเอียดต่าง ๆ ลงในระเบียบหรือประกาศฯ หรือไม่ และควรไว้ที่ใด ดังนี้ 
 

 ข้อหารือ  
๑. การท าบัตรสมาชิกสูญหายหรือช ารุด ให้ผู้ใช้บริการช าระเงินเป็นค่าบัตรสมาชิกใหม่ 

จ านวน ๑๐๐ บาท  
๒. การก าหนดค่าปรับหนังสือเกินก าหนดส าหรับบุคคลทั่วไป ๕ บาท/เล่ม (ซึ่งแตกต่างจาก

ประกาศฯ เรื่อง ค่าปรับหนังสือเกินก าหนดส่งฯ ที่ก าหนดไว้ ๓ บาทสามารถท าได้
หรือไม่)  

๓. ค่าประกันของเสียหายส าหรับนักศึกษาเก่า และนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน
และบุคคลทั่วไป ที่ต้องเสียค่าบ ารุงเป็นรายปี (หมวด ๕ ในระเบียบการใช้หอสมุด 
ครอบคลุมแล้วหรือไม่)   
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๔. การรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน จะใช้ข้อความอย่างไร เช่น ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จะคืนเงินค่าประกันสิ่งพิมพ์ให้เมื่อพ้นสมาชิกภาพ ตามวงเงิน
คงเหลือหลังหักค่าชดเชยสิ่งพิมพ์ กรณีที่สมาชิกไม่มาขอรับเงินคืนภายในระยะเวลา  
๖ เดือน นับจากวันพ้นสมาชิกภาพ ผู้อ านวยส านักหอสมุดกลาง มีอ านาจในการ
ด าเนินการจัดส่งเงินเป็นรายได้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น  

๕. ประกาศส านั กหอสมุ ดกลาง เรื่ อ ง  อัตราค่ าปรับ เกิ นก าหนดส่ ง อัต ราค่ าปรับ 
วัสดุการศึกษาสูญหายหรือช ารุด อัตราค่าด าเนินงานทางเทคนิค และอัตราค่าบริการ  
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอปรับแก้ไข ๒ ส่วน ดังนี้  

๑. ข้อ ๒ (๒.๑) บัตรสมาชิกหอสมุด (ออกโดยหอสมุด) ปรับแก้ไขเป็น ๑๐๐ บาท/บัตร 
ส าหรับจัดท าการท าบัตรหอสมุดใหม่ กรณีบัตรสมาชิกหอสมุดสูญหาย (จากเดิม ๓๐ บาท  
ซึ่งหมายถึงเพียงบัตรที่ให้ผู้ใช้บริการภายนอกใช้แทนบัตรหอสมุดชั่วคราว โดยแลกกับบัตร
ประชาชนไว้ หากสูญหาย จะเก็บค่าปรับ ๓๐ บาท) 

๒. ข้อ ๓.๒ ด าเนินการเย็บเล่มหนังสือหรือวารสาร ตัดค าว่า จ านวน ออก  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑  การประชุมหารือการด าเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ประชุมหารือกับคณบดีคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณบดีคณะโบราณคดี และคณบดีคณะ
มัณฑนศิลป์ ถึงการรับมอบเอกสารของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่ได้รับมาจาก อาจารย์ ดร.วิจิตร 
อภิ ช าต เกรี ย งไกร  และข้ อมู ล สิ่ งของต่ าง  ๆ  ของศาสตราจารย์ห ม่ อมหลวงปิ่ น  มาลากุ ล  
จาก รองศาสตราจารย์กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ มาไว้ที่งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น  

ประธานขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง หารือกับนิติกรถึงวิธีการและ
กระบวนการในการรับมอบ และจัดตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์ 
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เพ่ือจัดท าทะเบียนสิ่งของต่าง ๆ ในห้องศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
ส าหรับเอกสารของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่ได้รับมาจาก อาจารย์ ดร.วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร นั้น 
อาจารย์จากคณะโบราณคดีได้จัดท าทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  ค านิยามของนวัตกรรมในการให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก 
การประชุมบุคลากรส านักงานส านักหอสมุดกลางเพ่ือทบทวนตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 
๑๙  เมษายน ๒๕๖๔ บุคลากรสอบถามถึงค านิยามของค าว่า นวัตกรรม ในเกณฑ์การประเมินคะแนน ๕  
ว่าหมายถึงอะไรและมีขอบเขตอย่างไร จึงได้หาข้อมูลค านิยามของค าว่า นวัตกรรม ซึ่งอ้างอิงมาจากเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ และนักวิชาการต่าง ๆ รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณามุมมองของค าว่า นวัตกรรม ของส านักหอสมุด
กลาง เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
 ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 ที่ประชุมมีมติมอบให้คณะกรรมการการสร้างนวัตกรรม ส านักหอสมุดกลาง พิจารณาก าหนดค านิยาม
ของค าว่านวัตกรรม ในบริบทของส านักหอสมุดกลางต่อไป  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต (Business Continuity  
        Plan : BCP )ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้จัดท า (ร่าง) แผนบริหาร 
ความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP ) ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปี ๒๕๖๔ แล้ว เนื่องด้วยมีความเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในสังกัด จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป หากหน่วยงานในสังกัดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือมีวิธีการ
บริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตที่แตกต่างกันตามแต่ละพ้ืนที่ของหน่วยงาน สามารถแจ้งแก้ไข 
เพ่ิมเติมได ้
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ส่งแผนฯ ดังกล่าวไปยังหน่วยงานในสังกัดเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอ
มหาวิทยาลั ยต่อไป  และขอให้ เสนอเข้ าที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษา 
ส านักหอสมุดกลางด้วย  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  การจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้จัดท า (ร่าง) แผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ส านักหอสมุดกลาง ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดแล้ว โดยจะขอให้แต่ละหน่วยงาน
เพ่ิมเติมรายละเอียดของแต่ละพ้ืนที่และระบุผู้เกี่ยวข้อง กลับมาภายในวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ก่อนขออนุมัติด าเนินการ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบต่าง ๆ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดความถี่ในการฝึกซ้อมจริงเพ่ือทบทวน
มาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้จัดท าตามแผนฯ และความถี่ในการตรวจสอบอุปกรณ์  และขอให้เสนอ
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลางด้วย  
 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เพ่ิมเติมว่า ตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ก าหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง โดยขอเสนอให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดมีการจัดให้ความรู้และฝึกซ้อมจริงทุกปี และขอให้
ส านักงานส านักหอสมุดกลางพิจารณาในเรื่องงบประมาณการจัดโครงการ 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
         ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 
สรุปเรื่อง นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอให้รายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี ๒๕๖๔ นั้น 
คณะกรรมการฯ ได้จัดท า (ร่าง) รายงานดังกล่าวแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและจะได้
รายงานผลไปยังมหาวิทยาลัย   
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖.๑  การจัดตั้งห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ณ บางรัก 
สรุปเรื่อง นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี แจ้งที่ประชุมทราบว่า  คณะวิทยาการจัดการอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ 
ในการด าเนินการจัดตั้งห้องสมุด ณ บางรัก ซึ่งหากสามารถจัดตั้งได้ จะด าเนินการในรูปแบบเดียวกันกับ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะมีการยืม - คืนระหว่างวิทยาเขตผ่านโปรแกรมหอสมุด
และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และอาจขอความอนุ เคราะห์ให้บรรณารักษ์จัดอบรมการใช้งาน
โปรแกรมดังกล่าว 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
 

นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นางอาทิตา  นกอยู่ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสำนักหอสมุดกลาง 

คร้ังที่ ๕/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผ่านโปรแกรม Zoom 
----------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล  จั่นเงิน   ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง          ประธาน 
๒. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน    รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๓. อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม    รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง         กรรมการ 

       ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
๔. นางสมปอง  มิสสิตะ     หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์         กรรมการ 
๕. นางจรินทร์  คิดหมาย     หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ          กรรมการ 
๖. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน    รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุด         กรรมการ 

       วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี          
๗. นายสมภพ  สุขดี     รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและ         กรรมการ 
       นวัตกรรม    
๘. นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล    ผู้ช่วยเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง         กรรมการ 
๙. นางอาทิตา  นกอยู ่     เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
ผู้ไม่มาประชุม 
  -  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค  หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ   
     

เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสำนักหอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน  
สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  การสำรวจความคิดเห็นการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงกายภาพ  
สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้แทนจากฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และสำนักงาน
สำนักหอสมุดกลาง หารือถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ทางกายภาพทั้ง 2 วิทยาเขต  
เมื่อวันที่ 2๔ พฤษภาคม 2564 โดยสรุปดังนี้ 

1. ได้แนวทางในการปรับปรุงฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในภาพรวมแล้ว  
อยู่ระหว่างการประสานงานในรายละเอียดต่าง ๆ กับ นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการ
แทนหัวหน้าฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และนายจักรกริช อมศิริ ตำแหน่ง  
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ และขอให้ อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการ 
สำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร และนายกวี ชุติมานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ศึกษาถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนระบบปรับอากาศ 

2. สำหรับวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นั้น ได้ขอให้บุคลากรฝ่ายหอสมุดพระราชวัง 
สนามจันทร์ และสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงพ้ืนที่ทางกายภาพ และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และการทำงานของบุคลากร ภายในวันที่  
14 มิถุนายน 2564 และจะได้รวบรวมเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้  ได้แจ้งเส้นเวลา (Timeline) ให้  ศาสตราจารย์  ดร.คณิต เขียววิชัย  รองอธิการบดี  
พระราชวังสนามจันทร์ ประธานโครงการการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ทางกายภาพ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์  อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รองศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ำชู คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร. สุภาพ เกิดแสง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี   
ทราบด้วยแล้ว โดยกำหนดการออกแบบแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 และจัดตั้งงบประมาณ
สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2567 แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบพัสดุ  
ซึ่งจำกัดอัตราการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ จึงอาจต้องจัดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติมด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ แจ้งแนวปฏิบัติ 
หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการติดต่อเพ่ือสุ่มตรวจโดยตรงกับคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ 
ขอให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้จัดทำหนังสือส่งเป็นทางการ  
ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือจะได้ เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องและได้ข้อมูลที่ชัดเจน 
จากผู้รับผิดชอบโดยตรง 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  การขอความร่วมมือลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม นำโดย นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือ  
ให้มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนลดอัตราค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักและ
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ค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ให้นิสิตนักศึกษา ตามความเหมาะสมโดยเร็วเพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น 
 มหาวิทยาลัยได้ประชุมหารือแล้ว มีมติลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 10 ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่องบประมาณเงินรายได้ที่สำนักหอสมุดกลางจะได้รับ โดยขอให้ นายสมภพ สุขดี รักษาการแทน
หัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในรายละเอียดต่อไป  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  การลงทะเบียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสำรวจความประสงค์ 
ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี นั้น ขอให้งานบุคคลจัดทำแบบสอบถามให้ได้ข้อมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีนของบุคลากร  
กรณีมีรายชื่อที่อาจตกหล่นจากการสำรวจ จะได้ดำเนินการติดตามได้ทันสถานการณ์ อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
ประเมินความพร้อมในการเปิดให้บริการอาจารย์และนักศึกษาต่อไป โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
จะกำหนดวันเปิดภาคการศึกษาในภายหลัง 
 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า บุคลากร 
ที่ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น เมื่อตรวจสอบสิทธิในแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม กำหนดฉีดวัคซีน  
ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564 ปรากฎว่ามีรายชื่อบุคลากรขาดหายไป จำนวน 2 ราย จึงขอให้
บุคลากรตรวจสอบสิทธิในแอปพลิเคชั่นดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เสนอขอให้สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง 
จัดทำแบบสำรวจการรับวัคซีนของบุคลากรแต่ละวิทยาเขตเพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการต่อไป 
 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แจ้งว่า 
บุคลากรที่ประสงค์รับวัคซีนของฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แจ้งความจำนงค์ขอรับผ่าน  
การประสานของกองงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีด้วยแล้ว 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๕  ฐานข้อมูล Scopus 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยมีความประสงค์บอกรับและใช้งาน
ฐานข้อมูล Scopus ขณะนี้ อยู่ระหว่างเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล โดยจะเริ่มใช้จริงในเดือนกรกฎาคม 
2564 ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายหอสมุดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบด้วย 
 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  แจ้งว่า  จะเผยแพร่  
สื่อประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล Scopus ทดลองใช้ฟร ีในวันที่ 1 มิถุนายน 2564  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  รายงานการจัดกิจกรรมและการดำเนินงาน 
สรุปเรื่อง นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ รายงานการจัดกิจกรรม
ของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑ - ๓๐ เมษายน 2564  หอสมุดฯ เปิดบริการ : 

1 - 15 เมษายน เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 19.30 น. 
    วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 19.00 น. 

  16 - 30 เมษายน ปิดบริการ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ที่แพร่กระจายมากข้ึน 
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  ทุกวันตลอดเดือนเมษายน 2564  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม และเรื่องราว 
(Content) ต่าง ๆ บน Facebook (ตามรายงานสถิติ) 
  3, 10, 17, 24 และ 27 เมษายน 2564  รายการวิทยุออนไลน์ 5 เรื่อง 
     “SNC Library Podcast : 1 เมษา รำลึก 116 ปี คืนทาสสู่ไทย” 
    “SNC Library Podcast : เจี๊ยะโม่งโร่ง...ซังกรานโม่น” 

“SNC Library Podcast : วันสำคัญในเมษาสากล” 
“SNC Library Podcast : วันเทศบาล: 24 เมษายน 88 ปี จัดระเบียบเทศบาล” 
“SNC Library Podcast : GRAFFITI...มุมงามของงานศิลปะกับสังคม” 

  นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  รายงานการจัดกิจกรรม 
ของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๒ เมษายน 2564  บุคลากรฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับคณะกรรมการจัดการจัดการความรู้ 
  7 เมษายน 2564  ประชุมคณะทำงานความร่วมมือในโครงการ Cultural District 
2021 “ติดเกาะกับตึกเก่า” ณ ห้อง 101 คณะโบราณคดี 
  17 เมษายน 2564  ขนย้ายหนังสือและวัสดุการศึกษาอ่ืน ๆ จากศูนย์สันสกฤตศึกษา 
กลับไปยังฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
  24 เมษายน 2564  ขนย้ายหนังสือจากอาคารอเนกประสงค์ พระราชวังสนามจันทร์ 
กลับไปยังฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
  26 – 30 เมษายน 2564  บุคลากรฝ่ายหอสมุดวังท่าพระปฏิบัติงานที่บ้าน (Work 
from Home) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอก 3 ของสำนักหอสมุดกลาง 
  29 เมษายน 2564  หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ และ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่บริษัทลานเกียร์ เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในการพัฒนาฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี รายงานการจัดกิจกรรมของฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้  
  2 เมษายน 2564  ประชุมบุคลากรฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ครั้งที่ 
3/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  5 เมษายน 2564  บุคลากรของฝ่ ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี   
เริ่มปฏิบัติงาน Work From Home วันที่ 5 - 30 เมษายน 2564 
  8 เมษายน 2564  บุคลากรฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 กับกองงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมตัก
บาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารกิจกรรมและนันทการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  27 เมษายน 2564  บุคลากรฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทำประกัน 
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  30 เมษายน 2564  นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ เข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง  
ความมั่นคงและสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ผ่านทาง 
Microsoft teams 
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  นางอาทิตา  นกอยู่   เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง รายงานการจัดกิจกรรม 
ของสำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  1 - 9 เมษายน 2564  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ฝึกงานนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  9 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ประชุมหารือการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 
สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง 
  16 – 30 เมษายน 2564  บุคลากรสำนักงานสำนักหอสมุดกลางปฏิบัติงาน 
แบบ Work from home ผสมผสานกับปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง 
  19 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ประชุมหารือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  
มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง 
  19 เมษายน 2564  บุคลากรสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง จัดทำประกันคุ้มครอง 
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  28 เมษายน 2564  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำ Content และ 
คลิปสั้น “วันนริศ 28 เมษายน 2564 ครบรอบ 158 ปี วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จครู นายช่างใหญ่ 
แห่งกรุงสยาม” เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  รายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง ฝ่ายเลขานุการนำเสนอรายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ
ของหอสมุด ทั้ง ๓ ฝ่าย และจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ลำ 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

เมษายน ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร์ 

หอสมุดฯ 
เพชรบุรี 

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

สำนัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

๑ จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้ง 427  3,615  27  6  0  4,075 

  คน 383  2,823  24  6  0  3,236 

 ๑.๑ บุคคลภายใน ครั้ง 426  3,603  27  6 0 4,062 

  คน 382  2,822  24  6 0 3,234 

 ๑.๒ บุคคลภายนอก ครั้ง 1  12  0  0 0 13 

  คน 1  1  0  0 0 2 

 ๑.๓ ในเวลาราชการ ครั้ง 427  2,731  27  0 0 3,185 

  คน 383  2,172  24  0 0 2,579 

 ๑.๔ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  283  0  0 0 283 

 จันทร์ – ศุกร ์ คน 0  269  0  0 0 269 

 ๑.๕ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  601  0  0 0 601 

 เสาร์-อาทิตย ์ คน 0  479  0  0 0 479 
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ลำ 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

เมษายน ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร์ 

หอสมุดฯ 
เพชรบุรี 

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

สำนัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

๒ จำนวนผู้ใช้บริการยืม-คืน 
: ตามประเภทผู้ใช้ 

 593  1,289  31  0 0 1,913 

 ๒.๑ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

ครั้ง 241  649  2  3 0 895 

 
 

๒.๒ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท 

ครั้ง 97  163  0  0 0 260 

 ๒.๓ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก 

ครั้ง 62  143  26  0 0 231 

 ๒.๔ อาจารย ์ ครั้ง 25  232  31  3 0 291 

 ๒.๕ พนักงาน ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๒.๖ ลูกจ้างประจำ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๒.๗ ลูกจ้างช่ัวคราว ครั้ง 3  72  0  0 0 75 

 ๒.๘ อ่ืน ๆ ครั้ง       

๓ จำนวนทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๓.๑ หนังสือใหม ่ ช่ือ 0  371  7  13 0 391 

 ประจำเดือน เล่ม 0  424  7  19 0 450 

 ๓.๒ โสตทัศนวัสด ุ รายการ 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๓ วิทยานิพนธ ์ เล่ม 0  90  0  0 0 90 

 ๓.๔ e-Book เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๕ e-Thesis เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๖ ฐานข้อมลูออนไลน์  
(นับเฉพาะของ สกอ. และ
หอสมุดฯ บอกรับ) 

ฐาน 0  0  0  0 22 22 

 ๓.๗ การนำเข้าข้อมลู 
ในคลังปัญญา 

ข้อมูล/
เรื่อง 

0  0  83  0 0 83 

๔ การใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๔.๑ ยมืหนังสือ เล่ม 1,287  2,809  675  20 0 4,791 

 ๔.๒ คืนหนังสือ เล่ม 1,626  4,207  357  20 0 6,210 

 ๔.๓ ยมืโสตฯ รายการ 0  3  16  0 0 19 

 ๔.๔ คืนโสตฯ รายการ 0  9  4  0 0 13 

 ๔.๕ ขอยืมระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 35  27  4  0 0 66 

 ๔.๖ ให้ยมืระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 9  43  10  0 0 62 
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ลำ 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

เมษายน ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร์ 

หอสมุดฯ 
เพชรบุรี 

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

สำนัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

 ๔.๗ ห้องฉายภาพยนตร ์ ครั้ง 0  3  0  0 0 3 

  คน 0  10  0  0 0 10 

 ๔.๘ ห้องคอมพิวเตอร ์ ครั้ง 0  47  0  0 0 47 

 ๔.๙ ห้องประชุมกลุม่ย่อย ครั้ง 0  57  0  0 0 57 

  คน 0  224  0  0 0 224 

 ๔.๑๐ การใช้หนังสือ
ภายในห้องสมดุ 

เล่ม 0  623  0  0 0 623 

 ๔.๑๑ ค่าปรับและรายได้
จากการบริการอื่น ๆ 

บาท 0  8,892  1,176  0 0 10,068 

๕ การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน ์

       

 ๕.๑ Renew Online เล่ม 3,737  2,593  436  0 0 6,766 

 ๕.๒ Website ครั้ง 1,861  3,859  0  0 4,712 10,432 

 ๕.๓ Thesis Online ครั้ง 4,792  0  0  0 0 4,792 

 ๕.๔ ฐานข้อมลู สกอ.
บอกรับ 

ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๕.๕ ฐานข้อมลูที่สำนัก
หอสมุดกลางบอกรับ 

ครั้ง 56  0  0  0 0 56 

 ๕.๖ จำนวนการเข้าชม
คลังข้อมูลและคลังปัญญา 

ครั้ง 0 0 0 0 118,60
2 

118,602 

 

ลำดับที ่ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา/หน่วยงาน หน่วยนับ (รายการ) ร้อยละ 

๑ คณะจติรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ์ 250 6.83% 

๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 120 3.28% 

๓ คณะโบราณคด ี 624 17.05% 
๔ คณะมณัฑนศลิป ์ 51 1.39% 
๕ คณะอักษรศาสตร ์ 1,062 29.02% 

๖ คณะศึกษาศาสตร ์ 775 21.18% 

๗ คณะวิทยาศาสตร ์ 261 7.13% 

๘ คณะเภสัชศาสตร ์ 142 3.88% 

๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 169 4.62% 

๑๐ คณะดุริยางคศาสตร ์ 0 0.00% 

๑๑ คณะสัตวศาสตร์ฯและเทคโนโลยีการเกษตร 7 0.19% 

๑๒ คณะวิทยาการจัดการ 54 1.48% 
๑๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 0.49% 
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ลำดับที ่ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา/หน่วยงาน หน่วยนับ (รายการ) ร้อยละ 

๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย 4 0.11% 
๑๕ วิทยาลัยนานาชาต ิ 0 0.00% 
๑๖ อื่นๆ (ศูนย์/สำนัก/ร.ร.สาธิต) 122 3.33% 

 รวม 3,659 100.00% 

* รายงานสถิติ การเข้ าใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์  (สกอ.) และรายงานสรุปการใช้ งานระบบ Turnitin  
เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  รายงานสรุปยอดการใช้จ่ายเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู่  เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง  รายงานการใช้จ่ายเงินของ 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม และสรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากระบบ SU-ERP ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 

สรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑. งบประมาณแผ่นดิน   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบดำเนินงานและงบลงทุน) 

     ๒๙๖,๖๐๐.๐๐        ๒๘๔,๖๐๐.๐๐     ๙๕.๙๕        ๒๕๑,๔๑๙.๐๖     ๘๘.๓๔      ๓๓,๑๘๐.๙๔ 

 

๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (งานบริหารทั่วไป)  

 ๓๔,๘๗๗,๑๒๕.๓๘ ๒๒,๕๓๒,๒๖๕.๓๘  ๖๔.๖๐   ๙,๓๘๘,๑๙๓.๓๔ ๔๑.๖๗ ๑๓,๑๔๔,๐๗๒.๐๔ 
๒. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (โครงการจดหมายเหตุ) 

 ๔๒๘,๔๐๐.๐๐ ๓๓๘,๔๐๐.๐๐  ๗๘.๙๙   ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ ๓๗.๙๔ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. โครงการช่วยเหลือผู้กระทบวิกฤต (COVID-๑๙) 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐   ๑,๐๐๖,๕๐๐.๔๘ ๖๗.๑๐ ๔๙๓,๔๙๙.๕๒ 

 สำหรับงบโครงการช่วยเหลือผู้กระทบวิกฤต (COVID-๑๙) ได้รับการอนุมัติมาเต็มจำนวน คือ
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือเบิกได้ จำนวน ๔๙๓,๔๙๙.๕๒ บาท ซึ่งจัดสรรไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการยืมหนังสือทางไปรษณีย์ จำนวน 200 ,000 บาท และสำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรม 
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ทีเ่กี่ยวข้องกับการอบรมให้ความรู้ จำนวน 293,499.52 บาท ซึ่งขอให้ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 
2564 หากใช้จ่ายไม่ครบตามจำนวน จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเป็นค่าวัสดุการศึกษา 

 ประธานแสดงความเห็นด้วย และแจ้งเพ่ิมเติมว่า สำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมนั้น  
จะเป็นการอบรมออนไลน์ โดยเน้นประโยชน์ให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้า
ฝ่ายหอสมุดฯ สามารถเสนอแนวคิดหรือวิทยากรที่น่าสนใจเพ่ือจัดการอบรมหรือเสวนา โดยอาจจัด 
การอบรมหรือการเสวนาเป็นชุด (Series) ได้ ในเบื้องต้นได้หารือกับ นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่าย
หอสมุดวังท่าพระ และนางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ทาบทามวิทยากร
จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (TCDC) ด้วยแล้ว ซึ่งอาจกำหนด 
เป็น 1 ช่วง (Session) ของการอบรม ประกอบกับวิทยากรท่านอ่ืน ๆ ที่มีชื่อเสียง (Keynote speaker) 
ในด้านการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) และ
ความรู้ต่าง ๆ (Know-how) โดยจะจัดทำในรูปแบบการถ่ายทอดสด (Live streaming)  

 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งเพ่ิมเติมว่า จะประสานหารือ 
ในรายละเอียดกับวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (TCDC) และ
กำหนดวันจัดโครงการต่อไป 

 อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอให้นำข้อมูลจากการสอบถามความต้องการจำเป็น มาเป็นข้อมูลในการจัด
โครงการเพ่ิมทักษะ (Upskill)/ยกระดับทักษะ (Reskill) ให้บุคลากรและผู้สนใจ และหากได้รับความสนใจ
ในจำนวนมาก ก็สามารถจัดโครงการอีกครั้งเป็นรุ่นที่ 2 ต่อไปได้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง รายงานความก้าวหน้ า 
การดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 
   คณ ะกรรมการการจัดการความรู้   นางวิ ไลรักษ์  แก้ววิ ไล  ผู้ ช่ วยเลขานุการ 
สำนักหอสมุดกลาง ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ตามแผนฯ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
ได้สรุปองค์ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ทั้ง 11 แห่ง จากการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการที่บุคลากรนำองค์ความรู้ไปพัฒนางานตนเองและหอสมุด
ในภาพรวม โดยเชื่อมโยงและแบ่งตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของสำนักหอสมุดกลาง และ 
ได้นำเสนอให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบในโครงการโครงการประชุมสัมมนาบุคลากร 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564: การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของ 
สำนักหอสมุดกลางเพ่ือมุ่งสู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผ่านโปรแกรม
ออนไลน์ ZOOM 

๒. โครงการถอดองค์ความรู้บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
จะกำหนดวันเพ่ือดำเนินการถอดองค์ความรู้ฯ ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้า 
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานว่า อยู่ระหว่าง
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สำนักงานสำนักหอสมุดกลางดำเนินการขออนุมัติโครงการการให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่ วนบุ คคล  พ .ศ . 2562 กับ การดำเนิ น งานห้ องสมุ ด  ซึ่ งมี ระดั บ ความ เสี่ ย งสู งม าก  โดย มี   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 9.00 - 12.30 น.  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ทั้งนี้ได้ประสานงานกับวิทยากรในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ์และจัดทำบันทึกเชิญบุคลากรหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการ  
 สำหรับโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) อยู่ระหว่างการหาวิทยากร และได้จัดทำรูปเล่มแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย สำนักหอสมุดกลางเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณทุกหน่วยงานสำหรับข้อมูลต่าง ๆ  
เพ่ือการดำเนินการจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) ในการจัดทำแผนย่อยในการตรวจสอบ  
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งจะมีความต่อเนื่องกับการจัดทำแผนผังเส้นทางหนีไฟ ทั้งนี้ ได้หารือ 
การออกแบบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เพ่ือให้รูปแบบ
แผนผังเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว นอกจากนี้ จะต้องจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการจัดทำป้าย และ
จัดซื้อพัสดุเพิ่มเติมจากรายการตรวจสอบ (Checklist) ของแต่ละวิทยาเขต 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา   อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม  
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายงานว่า อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) ประกันคุณภาพฉบับแรก ปี 2563 ซึ่งอยู่ระหว่าง 
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล และจะจัดทำรูปเล่มต่อไป สำหรับข้อมูลการเพ่ิมทักษะ (Upskill)/ยกระดับ
ทักษะ (Reskill) จะต้องมี เนื้อหาอยู่ ในรูปเล่มด้วย จึงขอให้ทุกครั้งที่มีการจัดอบรม ขอให้จัดทำ
แบบสอบถาม/แบบประเมินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สามารถทราบได้ว่าเนื้อหาที่ได้รับการอบรมไปนั้น 
ก่อให้เกิดประโยชน์กับสมรรถนะหลักหรือไม่ และสามารถนำไปใช้ในงานได้จริงหลังจากการอบรม 
นอกจากจะมีระดับความพึงพอใจแล้ว ขอให้เพ่ิมช่องทางใส่รูปภาพประกอบการอบรมหรือผลงานจากการ
อบรมได้ด้วย ซึ่งอาจต้องออกแบบแบบสอบถาม/แบบประเมินใหม่ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการ
สำนักหอสมุดกลาง รับไปดำเนินการ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะทำงานประชาสัมพันธ์   อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการ 
สำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง รายงานว่า  
คณะทำงานฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการเข้าไปยังคณะวิชา สร้างความเข้าใจในสิทธิและ
งานบริหารของฝ่ายหอสมุดกับอาจารย์และนักศึกษาให้มากขึ้น ในเบื้องต้นได้สอบถามอาจารย์จากคณะ
โบราณคดีแล้ว อาจารย์ให้ความสนใจในการอบรมการค้นคว้าวิจัย  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารจัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง รายงานความก้าวหน้า 
การดำเนินงาน ดังนี้  
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 นางนฤมล บุญญานิตย์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางวิไลรักษ์ แก้ววิไล ตำแหน่ง 
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดแยกสิ่งของซึ่งมีจำนวนมากจากห้องอนุสรณ์
ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในเบื้องต้นใช้งบประมาณสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการคัด
แยกไปแล้ว จำนวน 10,000 บาท โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ นางนฤมล บุญญานิตย์ ตำแหน่ง 
บรรณารักษ์ชำนาญการ รับผิดชอบด้านเอกสาร และนางวิไลรักษ์ แก้ววิไล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญ
การพิเศษ รับผิดชอบด้านสิ่งของ โสตทัศนวัสดุ และของเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทั้งนี้ ไดก้ำหนดแนวทางในการลง
รหัสที่เป็นมาตรฐานและการลงรายการร่วมกันแล้ว โดยปรับอ้างอิงแนวทางการลงรายการจากพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติและมหาวิทยาลัยบูรพา และจะเก็บข้อมูลในไฟล์เอกเซล (Microsoft excel)  
 จากการคัดแยกสิ่ งของ พบว่ามีสิ่ งของบางส่วนเสื่อมสภาพ เช่น เสื้อผ้า จึงขอเสนอให้   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พิจารณาจัดหาหรือจัดทำห้องสำหรับ
การจัดเก็บและควบคุมอุณหภูมิแสง ความชื้น ซึ่งอาจใช้งบประมาณจำนวนมาก นอกจากนี้ จะต้องใช้ซอง
กระดาษไร้กรดเพ่ือบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ก่อนการจัดเก็บไว้ในกล่องหรือตู้  
 นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของ
ภาพถ่ายนั้น ไมพ่บรายละเอียดเป็นจำนวนมาก ต้องใช้เวลาในการลงรายละเอียด  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เพ่ิมเติมว่า ทราบว่า 
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ อาจารย์คณะโบราณคดีที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานจดหมายเหตุ  
จะจัดโครงการอบรมทางด้านจดหมายเหตุ ยินดีสนับสนุนหากฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์และ  
งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรสนใจจะส่งบุคลากรเข้าร่วม  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการการสร้างนวัตกรรม  อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการ 
สำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการการสร้างนวัตกรรม สำนักหอสมุดกลาง รายงานว่า 
ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่  28 พฤษภาคม 2564 ภายหลังจาก 
การประชุมกับมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 สืบเนื่องจาก อาจารย์ ดร.สุภาพ 
เกิดแสง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี  จะดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชั่น (Application) ใหม่ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษา เนื่องจากในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมี 2 แอปพลิเคชั่น คือ  
SU SMART สำหรับแจ้งข่าวสาร และ SU REG สำหรับเข้าใช้บริการของระบบทะเบียนนักศึกษา ซึ่งไม่ได้
รับความสะดวกในการใช้งาน จึงจะรวมเข้าเป็น 1 แอปพลิเคชั่นให้นักศึกษาได้รับข่าวสารและใช้บริการ 
ได้อย่างสะดวก โดยจะอ้างอิงรูปแบบของแอปพลิเคชั่น CU NEX ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ซึ่งเชื่อมต่อทุกระบบภายในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน ทั้ งนี้  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้  
ความเห็นชอบในการจัดจ้างบริษัทที่จัดทำ CU NEX เพ่ือจะได้พัฒนาในลักษณะ (Feature) เดียวกันด้วย
แล้ว และสำนักหอสมุดกลางได้จัดส่งความต้องการการใช้งาน ซึ่งผ่านการหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ  และนายพรชัย กุศลพลาเลิศ นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ไปยังมหาวิทยาลัย 
เพ่ือที่จะกำหนดไว้ในรา่งขอบเขตงาน (Term of reference: TOR ) ทั้งหมด 4 ส่วนด้วยแล้ว ดังนี้  
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1. การเชื่อมต่อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Sierra) ผ่าน API 
1) สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง เช่น หนังสือ  

สื่อโสตทัศนศึกษา e-Book วารสาร เป็นต้น และแสดงแผนที่ตำแหน่งของทรัพยากร
สารสนเทศ  

2) สามารถจองหนังสือและยืมต่อ (Renew) 
3) มีการแจ้งเตือนเม่ือใกล้กำหนดส่งคืนและที่จองไว้ 
4) ชำระค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศท่ีเกินกำหนดและค่าบริการต่าง ๆ  
5) สามารถเสนอซื้อหนังสือใหม่ 

2. การเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ  
1) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักหอสมุดกลาง 
2) มีช่องทางเสนอความคิดเห็น ติดต่อสอบถามฝ่ายหอสมุดแต่ละแห่งได้ 
3) มีช่องทางเชื่อมต่อไปฐานข้อมูลที่สำคัญสำหรับงานวิจัย 

3. การจองห้อง 
 สามารถจองห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขของสำนักหอสมุดกลางได้  

4. การยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง 
 เพ่ิมบาร์โค้ดหรือ QR Code ที่เข้ารหัส “รหัสผู้เข้าใช้บริการ” เพ่ือใช้กับระบบทางเข้า 
สำนักหอสมุดกลาง รวมทั้งบริการอ่ืน ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง 

 ทั้งนี้ ได้แสดงแผนการดำเนินการคณะกรรมการการสร้างนวัตกรรม ระหว่างเดือนมิถุนายนถึง
กันยายน 2564 รายละเอียดตามที่ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้ 

1. พัฒนา API ระบบ Sierra เพ่ือเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น SU SMART (4 เดือน) 
2. พัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลสำหรับจัดเก็บ Collection ต่าง ๆ (4 เดือน) 
3. ปรับปรุง + พัฒนา API ระบบจองห้อง เพ่ือเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น SU SMART (3 เดือน) 
4. เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง (2 เดือน) 
5. รวบรวมข้อมูลข้อคำถามเพ่ือพัฒนาแชทบอท (Chatbot) (1 เดือน) 

ซึ่ งได้วางแผนการดำเนินงานดังกล่าวไว้ ในโปรแกรม Microsoft planner ด้วยแล้ว  
เพ่ือการดำเนินงาน ติดตามและรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 นอกจากนี้ อาจารย์อภิเษก หงส์วิทยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี  
ได้ทำสกรัม (Scrum) ด้วยการให้นักศึกษาทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยแบ่งนักศึกษา
ออกเป็นหลายกลุ่ม เพ่ือศึกษาว่านักศึกษามีความต้องการในแอปพลิเคชั่นใหม่อย่างไร โดยพบว่า  
การปรับแต่ง (Customize) แอปพลิเคชั่นได้เอง เช่น การปรับแต่งสีสันของรูปแบบ (Template)  
เป็นสิ่งที่กลุ่มนักศึกษาพึงประสงค์ เนื่องจากเป็นการแสดงอัตลักษณ์ในความชอบของตนเอง ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการออกแบบระบบที่จะพัฒนาในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบในระบบปฏิบัติการ 
(Android) รุ่นใหม่ ที่เมื่อมีการเปลี่ยนสีพื้นหลัง ตัวอักษรและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ก็จะเปลี่ยนไปในรูปแบบ
เดียวกัน 
 ในการนี้ จะดำเนินการศึกษาว่ามีแอปพลิเคชั่นใดที่จะสามารถนำมาพัฒนาในการแสดงแผนที่
ตำแหน่งของทรัพยากรสารสนเทศได้ เพ่ือจะดำเนินการพัฒนาคู่ขนานกับแอปพลิเคชั่นของมหาวิทยาลัย  
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เมื่อแอปพลิเคชั่นของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ จะได้เพ่ิมคุณลักษณะดังกล่าวเพ่ือให้บริการเข้าไป เนื่องจาก 
API สามารถเพ่ิมเติมขีดความสามารถได้ในภายหลัง และขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ
สำหรับการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องตรวจสอบความหนาแน่นของ
ผู้ใช้บริการโซนต่าง ๆ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมของ นายจักรกริช อมศิริ 
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมมาใช้ในงานได้อย่างดี ประธาน 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ประธานแจ้งเพ่ิมเติมขอให้จัดทำงบประมาณมาเสนอหรือ
ขอรับการสนับสนุนจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ต่อไป สำหรับความต้องการ 
ที่ได้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทำร่างขอบเขตงานไปแล้วนั้น ขอให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าฝ่าย
หอสมุดทุกวิทยาเขตพิจารณาว่าครอบคลุมงานบริการของฝ่ายหอสมุดแล้วหรือไม่  และขอให้
คณะกรรมการฯ ศึกษาว่าหากมีการใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวเพ่ือแจ้งข่าวสารแล้วนั้น จะดำเนินการในเรื่อง 
Line official ต่อไปอย่างไร 
 อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สอบถาม
เพ่ิมเติมว่าจะเพ่ิมลิงก์ (Link) เชื่อมโยงไปที่เพจเฟสบุ๊คของแต่ละฝ่ายหอสมุดเพ่ือให้ผู้ใช้บริการแสดง 
ความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะหลังจากประเมินให้คะแนนการบริการแล้วหรือไม่ 
 ที่ประชุมมีมติขอให้เพ่ิมลิงก์เชื่อมโยงไปที่เพจเฟสบุ๊คของแต่ละฝ่ายหอสมุด และขอให้ระบุอีเมล
ของผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางไว้ด้วย กรณีมีผู้ประสงค์จะแจ้งข้อร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการฯ 
โดยตรง  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๕  สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรและความสุข 
        ในการทำงาน 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบถึงผลการสอบถาม
ความคิดเห็น เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรและความสุขในการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจำปีการศึกษา 2563/ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของบุคลากรแต่ละสายงานนั้น พบว่าบุคลากรสายบริหารและสายวิชาชีพ 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก เช่น เดียวกัน ยกเว้น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 
ของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 ทั้งนี้ ได้รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาทราบด้วยแล้ว ที่ประชุมฯ มีมติขอให้ นางสาวสินีนาฏ ทรัพย์แตง ตำแหน่ง นักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ สรุปผลค่าคะแนนและระดับความคิดเห็น ในรายข้อของแต่ละปัจจัยด้วย  
เมือ่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้เวียนหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องสืบเนื่อง        
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการในการดำเนินงานเพ่ือควบคุม 
และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2564 แล้ว 
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ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศจากมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างเป็นทางการ เพ่ือจะได้จัดทำประกาศของ 
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อไป 
 ประธานขอให้ขยายระยะเวลาดำเนินการตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง แนวทางการให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ฉบับที่ 5 คือ ปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านของฝ่ายหอสมุดทุกวิทยาเขตและจัดบริการส่งหนังสือ
ยืมทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าภายในฝ่ายหอสมุดระหว่างที่ปิดบริการพ้ืนที่นั่งอ่านนั้น 
ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ผสมผสานกับ
ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาจากคณะวิชา   
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้รับโอนเงิน
รายได้สำหรับจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จากคณะวิชาครบถ้วนแล้ว และเริ่มมีการใช้
จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม สรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 
2564 โดย นางสุกัญญา โภคา ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรองค์การ จะสรุปรายงาน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เสนอประธานเพื่อทราบต่อไป 
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งว่าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระได้จัดทำบันทึก
ยังไปคณะวิชาขอให้จัดส่งรายชื่อหนังสือมาเพ่ือจัดซื้อนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และโบราณคดี  
ได้สั่งซื้อหนังสือครบวงเงินแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คณะมัณฑนศิลป์และวิทยาลัยนานาชาติ  
จะส่งรายชื่อหนังสือมาให้เพ่ือดำเนินการจัดซื้อต่อไป และคณะดุริยางคศาสตร์อยู่ระหว่างการจัดซื้อ  
โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาและ  
ใบส่งของ ในภาพรวมใช้จ่ายไปประมาณร้อยละ 50 แล้ว 
 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ รายงานความคืบหน้าว่า 
ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินไปบ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมรายการเพ่ือสั่งซื้อหนังสือ 
 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
รายงานเพ่ิมเติมว่า ได้ส่งรายชื่อร้านหนังสือที่ขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ไปให้คณะวิทยาการ
จัดการแล้ว และมีบางรายการอยู่ระหว่างการรอเบิกจ่าย 
 ประธานขอให้เร่งใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๑๐๐ บาทต่อหัวนักศึกษา ในส่วนที่คณะวิชาจัดสรร 
มาให้ สำหรับเงินงบประมาณรายได้ส่วนอ่ืนที่จะนำมาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนนั้น หลังจากได้รับ
รายงานเงินรายได้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น จะนัดประชุมหารือกับหัวหน้าฝ่ายหอสมุด  
ทั้ง 3 วิทยาเขตต่อไป  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  สรุปผลโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   

สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้จัด
โครงการประชุมสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564: การปรับปรุงและพัฒนา  
การดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลางเพ่ือมุ่งสู่ความสำเร็จ ในวันศุกร์ที่  7 พฤษภาคม 2564  
ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM นั้น นายสมภพ สุขดี รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม  
ได้จัดทำสรุปผลการประเมิน ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จำนวน 70 คน มีผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ของโครงการ ดังนี้ 
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ลำดับ

ที ่
ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

1 ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 97.18 
2 ร้อยละของบุคลากรที่ รับทราบและเข้าใจยุทธศาสตร์  

สำนักหอสมุดกลาง 
ร้อยละ 85 100 

3 ร้อยละของบุคลากรที่รับทราบแนวทางการดำเนินงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักหอสมุดกลาง 

ร้อยละ 85 100 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔  ข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ 
               ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) ระหว่างสำนักหอสมุดกลาง 
              มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                (องค์การมหาชน) 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (TCDC) ส่งหนังสือมาให้ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
จำนวน 577 รายการนั้น ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว พบว่ามีหนังสือที่ตีพิมพ์ 
ในปีเก่าจำนวนมาก เมื่อคัดเลือกแล้วเหลือหนังสือจำนวน 205 เล่ม โดยจะสอบถามไปยัง TCDC ว่า 
จะส่งหนังสือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนทางด้านการออกแบบจะใช้หนังสือใหม่  
แต่หากเป็นหนังสือศิลปะท่ัวไป จะพิจารณาจากเนื้อหาเป็นหลัก  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕  ระบบฐานข้อมูลคลังปัญญา (Silpakorn University Repository: SURE) 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่ง
รายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินการระบบฐานข้อมูลคลังปัญญา ซึ่งได้ดำเนินงานไปแล้ว 13 รายการ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ (Template) การกรอกข้อมูลผลงานเด่นของแต่ละคณะวิชา และระบบ
การตรวจสอบชิ้นงานซ้ำ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  การคืนค่าบำรุงหอสมุดสำหรับสมาชิกรายปี 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า อยู่ระหว่าง 
การดำเนินการ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗  การทบทวน แก้ไข และปรับปรุงประกาศฉบับต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้จัดทำ
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง กำหนดเวลาเปิดบริการหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๔ 
เสนอผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางลงนามแล้ว และจะเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป  
สำหรับประกาศอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 



- ๑๖ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  การจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ส่งบันทึก เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย มายังหน่วยงาน ซึ่งสำนักหอสมุด
กลางได้รับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ทดแทนอัตราเกษียณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) วุฒิระดับ
ปริญญาตรี จำนวน ๓ อัตรา หากประสงค์จะใช้กรอบอัตรากำลังดังกล่าว จะได้จัดทำบันทึกอนุมัติขอใช้ 
กรอบอัตรากำลังและกำหนดเลขที่ตำแหน่ง พร้อมรายละเอียดภาระงาน เสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้
ดำเนินการเปิดสอบคัดเลือกต่อไป โดยจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ในการนี้ นางสาว
สินีนาฏ ทรัพย์แตง ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ได้จัดทำข้อมูลบุคลากรเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ 2563 มาด้วยแล้ว พบว่า กรอบที่ได้รับจัดสรรเป็นกรอบอัตรากำลังเดิมของฝ่ายหอสมุด
วังท่าพระ จำนวน 2 อัตรา และฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด 
ที่ปรากฎบนจอภาพ สำหรับตำแหน่งของลูกจ้างประจำที่ เกษียณแล้วนั้น จะถูกยุบและไม่ได้รับ 
กรอบตำแหน่งทดแทน  
 ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจดัสรรกรอบอัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดสรรให้ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ จำนวน 2 อัตรา และฝ่ายหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 1 อัตรา โดยขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง 
จัดทำบันทึกไปยังหัวหน้าฝ่ายหอสมุดเพ่ือพิจารณากำหนดตำแหน่งและส่งกลับมายังสำนักงาน  
สำนักหอสมุดกลางเพ่ือจะได้ดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  การเสนอชื่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า กองกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทำบันทึกส่งมายังหน่วยงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานเสนอชื่อ
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้หน่วยงานพิจารณาเสนอชื่ออนุกรรมการ  
และ อนุกรรมการและเลขานุการ จำนวน 2 คน เพ่ือทำหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และเสนอชื่อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้านกฎหมาย จำนวน 2 คน ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
จำนวน 1 คน และด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 คน ตามข้อ 7(7) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่8/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เห็นชอบให้แต่งตั้ง  อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน  
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ 
อุทธรณ์และร้องทุกข์จากพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ และข้าราชการประจำ โดยรายชื่อ
อนุกรรมการและ อนุกรรมการและเลขานุการ สำนักงานสำนักหอสมุดกลางจะรับผิดชอบเสนอชื่อ
บุคลากรในสำนักงานฯ ต่อไป 
 ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและเสนอชื่อ ดังนี้ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้านกฎหมาย  จำนวน 2 คน 

1. ดร.ดิเรก  พรสีมา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ล้ำเลิศ 



- ๑๗ - 

ด้านบริหารจัดการภาครัฐ  จำนวน 1 คน 
1. นายบุญยงค์  เวชมณีศรี 
ด้านบริหารงานบุคคล  จำนวน 1 คน 
1. ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ 
โดยขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง จัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลางต่อไป 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  การให้บริการ Netflix 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้หารือ
เรื่อง การสมัครสมาชิกรายเดือนของ Netflix เพ่ือให้บริการผู้ใช้บริการ กับสำนักงานตรวจสอบภายใน นั้น 
ทราบว่าสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานคือ การให้บริการ 
โดยขอให้จัดทำในรูปแบบโครงการ กำหนดระยะเวลาดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ จึงได้ขอรายละเอียด
รูปแบบการสมัครสมาชิกมาให้ฝ่ายหอสมุดพิจารณาตามความต้องการใช้งาน เพ่ือที่จะได้ดำเนินการต่อไป 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
แจ้งรายละเอียดการดำเนินการสมัคร Netflix ที่ทราบจากการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่า Netflix มีช่องทางการชำระเงิน 2 แบบ คือ 1. บัตรเครดิต และ 2. เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเอไอเอส
แบบจดทะเบียน สำหรับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตนั้นต้องเปิดใช้ในนามองค์กร แต่ระบุชื่อบนบัตร 
เป็นชื่อของบุคคล โดยให้ผู้รับผิดชอบด้านการเงินประสานกับธนาคาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบการเงินด้วย 
โดยมีข้อแนะนำว่าควรลงทะเบียนเริ่มใช้งานต้นเดือน  
 อาจารย์พิมลพรรณ์ วงษ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เสนอว่า 
ควรจัดทำแบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือจะได้จัดหาให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการต่อไป 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติขอให้งานบริการของแต่ละฝ่ายหอสมุดหารือร่วมกันว่าจะเลือกรูปแบบ
ใดในการให้บริการเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและแนวทางในการให้บริการต่อไป
ด้วย 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
 

นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นางอาทิตา  นกอยู่ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสำนักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

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

 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล  จั่นเงิน   ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง          ประธาน 
๒. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน    รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๓. อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม    รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง         กรรมการ 

       ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์  
๔. นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว   หัวหน้างานบริการสารสนเทศ           กรรมการ 

       ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ์
       ผูแ้ทน หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ์          

๕. นางจรินทร์  คดิหมาย     หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ          กรรมการ 
๖. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน    รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุด         กรรมการ 

       วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี          
๗. นายสมภพ  สขุดี     รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและ         กรรมการ 
       นวัตกรรม    
๘. นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล    ผู้ช่วยเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง         กรรมการ 
๙. นางอาทิตา  นกอยู่     เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสมปอง  มิสสิตะ     หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์         ลาประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค    หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  
  

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสำนักหอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน  
สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่  ๒  ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ 



- ๒ - 

ระเบยีบวาระที่  ๒.๑  การสำรวจความคิดเห็นการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการการปรับปรุง
กายภาพ สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวัง
สนามจันทร์ อาจารย์ ดร. สุภาพ เกิดแสง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์  
ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มีมติดังนี ้

1. กำหนดส่งแบบก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 
2. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการฯ ให้ทันปีงบประมาณ 2567 และ 
3. ขอให้วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จัดตั้งคณะกรรมการโครงการการพัฒนาและปรับปรุง

พื้นที่ทางกายภาพ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยขอให้ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  
เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์  
ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร ์เป็นกรรมการผู้ประสานงาน  

 นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า สำนักหอสมุดกลางได้จัดทำแบบสำรวจ
ความคิดเห็นบุคลากรในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพ ในด้านพื้นที่และรายละเอียดต่าง ๆ 
โดยจะส่งรูปแบบให้สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ไปดำเนินการสอบถามความคิดเห็นบุคลากรต่อไป ที่ประชุม
ผู้บริหารระดับสูงเสนอขอให้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่จากนักศึกษาในรูปแบบสกรัม 
(Scrum) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะกำหนดหารือ 
การดำเนินการดังกล่าวในภายหลัง  
 ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลที่ได้รับมาจากสำนักงานสำนักหอสมุดกลางและฝ่ายหอสมุดพระราชวัง 
สนามจันทร์นั้น ประธานจะดำเนินการสรุปและสังเคราะห์ ในเดือนกรกฎาคม 2564 และกำหนดประชุม
กับแต่ละหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง สำหรับฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยู่ระหว่างการออกแบบ
พื้นที่สร้างสรรค์ (Creative zone) และพื้นที่ห้องประชุมกลุ่ม โดยขอให้ นางสาวสุมาลี วาทีหวาน 
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ส่งรายละเอียดผังห้องประชุมกลุ่ม  
เพื่อกำหนดครุภัณฑ์ และเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จทันเสนอของบประมาณแผ่นดิน ในเดือนพฤศจิกายน 
2564 และสำหรับฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ อยู่ระหว่างการประสานงานและตรวจสอบราคาการจัดซื้อ 
จัดจ้างติดตั้งระบบเครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ต และอาร์เอฟไอดี (Radio-frequency identification : 
RFID) รวมถึงระบบกล้องวงจรปิดด้วย  
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๒  การนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/ส่วนงาน 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/
ส่วนงาน ในที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นั้น ที่ประชุม
มีมติว่า เนื่องจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็นสถานที่เก็บหนังสือทางศิลปะ 
ที่เก่าแก่ และหาไม่ได้แล้ว จึงมีข้อเสนอแนะให้สำนักหอสมุดดำเนินการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การจัดเก็บ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากหนังสือเก่า ๆ ทางด้านศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ ศิลปะ 
การออกแบบ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่จะนำสู่สาธารณะ จึงได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า  
สำนักหอสมุดกลาง อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ (Phase) ดังนี ้

1. การจัดเก็บหนังสือ ณ อาคารอเนกประสงค์ ได้ให้ วิศวกรสำรวจอาคารอเนกประสงค์  
เพื่อศึกษาถึงแนวทางการจัดเก็บหนังสือ ประกอบกับไดร้ับคำแนะนำจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นวิศวกร 
โดยจะสามารถรองรับการเก็บหนงัสือได้ระยะหน่ึง 

2. การจัดทำคลังหนังสือ จากการหารือกับหัวหน้าฝ่ายหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขตแล้ว มีมติว่า 
จะจัดตั้ งคลังหนังสือ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อจะได้ เป็นศูนย์กลาง 
ในการกระจายหนังสือไปยังวังท่าพระและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จึงได้หารือกับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในเบื้องต้นแล้ว อธิการบดีขอให้สำนักหอสมุดกลางหาพื้นที่
ที่เหมาะสมที่จะเป็นคลังหนังสือ ทั้งนี้ ได้ขอให้ นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์  ศึกษาต่อไป โดยขอให้สามารถจัดเก็บหนังสือได้อย่างน้อย  
300,000 เล่ม และรองรับในระยะเวลา 10 ปี เนื่องจากในอนาคตสื่อดิจิทัลจะมีบทบาท
มากขึ้น  

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๓  แผนพัฒนาความเป็นเลศิของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2564 โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องประเมินตนเองและกำหนดกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1. การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
3. การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area Based and Community) 
4. การพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนา (Moral & Intellectual Cultivation) 
5. การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆ  (Professional Development) 

 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้แสดงความคิดเห็นและพิจารณาประเมินศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยแล้ว พบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรมีศักยภาพทั้งในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 เนื่องจากงานวิจัย
ส่วนมากมีลักษณะเชิงท้องถิ่น แม้ว่าตำแหน่งในกลุ่มที่ 1 จะยังไม่ดีมากเท่ากลุ่มที่ 3 แต่เมื่อวิเคราะห์ 
ในเชิงลึกแล้ว มหาวิทยาลัยเห็นโอกาสการยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับนานาชาติ  
ด้านศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม จากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ  
ด้านศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี และ
เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  โดยมหาวิทยาลัยจะกำหนดอีกครั้งในวันที่   
๒ กรกฎาคม 2564 จึงแจ้งที่ประชุมทราบเบื้องต้น เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหอสมุด
เพื่อตอบสนองแนวทางของมหาวิทยาลัย ว่ามหาวิทยาลัยมีแนวโน้มจะกำหนดยุทธศาสตร์เป็น กลุ่ม 1  
การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ในสาขาศิลปวัฒนธรรมและ 
การออกแบบ (Art and Design (เชิงบูรณาการ)) ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม แนะนำ เนื่องจาก ผลการจัดอันดับ QS Stars Ratings ประจำปี 2019 ก็มีจุดแข็งในด้าน
ดังกล่าว สอดคล้องกับการจัดทำพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative and Research Zone) ของหอสมุด  
ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบและการดำเนินการต่าง ๆ แต่ละหน่วยงานในสังกัดสามารถเสนอความคิดเห็น
เพิ่มเติมได ้
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๔  การจัดประชุมวิชาการระดบัชาติ PULINET ครั้งที่ 12 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 
หัวข้อ New Generation Libraries Toward House of Access ในวันที่  5 – 7 มกราคม 2565  
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ผ่านระบบออนไลน์ จึงขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานและเข้าร่วม
ประชุมกิจกรรมดังกล่าว 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่  ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๓.๑  รายงานการจัดกิจกรรมและการดำเนินงาน 
สรุปเรื่อง นางสาวจันทร์เพ็ญ  กล่อมใจขาว  หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ผู้แทนหัวหน้าฝ่าย
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ รายงานการจัดกิจกรรมของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี ้
  ๑ – 31 พฤษภาคม 2564  หอสมุดฯ ปิดบริการ เพื่อการเฝ้าระวัง และป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ที่แพร่กระจายมากขึ้น 

ทุกวันตลอดเดือนพฤษภาคม 2564  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม และเรื่องราว 
(Content) ต่างๆ บน Facebook (ตามรายงานสถิติ) 

1, 8, 15, 22 และ 29 พฤษภาคม 2564  รายการวิทยุออนไลน์ 5 เรื่อง 
“SNC Library Podcast : พระประธานในโบสถ์พระปฐมเจดีย์…เหตุใดผันพระพักตร์ทิศเหนือ” 
“SNC Library Podcast : ครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ เพชรเม็ดงามแห่งท่าฉลอม” 
“SNC Library Podcast : จาก Siameses Fighting Fish สู่เวที Miss Universe 2020” 
“SNC Library Podcast : พระศิลาทวารวดีที่นครปฐม” 

 “SNC Library Podcast : "สำนึก ๓๐๐ องค์" คนต้นทางทวงคืนทับหลัง” 
  นางจรินทร์  คิดหมาย  หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  รายงานการจัดกิจกรรม 
ของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี ้
  3 พฤษภาคม 2564  ปิดบริการหอสมุดวังท่าพระ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
เพื่อเตรียมการขนย้าย 
  15 พฤษภาคม 2564  ขนย้ายหนังสือของหอสมุดจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ไปยังหอสมุดวังท่าพระ 
  16 – 30 พฤษภาคม 2564  บุคลากรหอสมุดวังท่าพระ จัดแยก จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น 
ณ อาคารหอสมุด 

 นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี รายงานการจัดกิจกรรมของฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี ้ 
  พฤษภาคม 2564  นายช่างปฏิบัติการ งานบริการกลาง กองงานเพชรบุรีดำเนินการ
เขียนแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการชั้น 2 ของหอสมุดฯ 
  7 พฤษภาคม 2564  บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  12 พฤษภาคม 2564  นายจักรกริช อมศิริ เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยน 
การดำเนินการการให้บริการโปรแกรม Turnitin เวลา 09.30 น. ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  12 พฤษภาคม 2564  นางสาวนารีรัตน์ บำรุงผล และนางสาวนิศากร ทรศัพท์  
เข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนแบบไร้พรมแดน ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  
โดยรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม ZOOM 
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  14 พฤษภาคม 2564  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน และนางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2564  
ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  17 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม  2564  บุคลากรฝ่ายหอสมุดฯ รวมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้นักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 2 คน 
  24 พฤษภาคม 2564  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน และนายจักรกริช อมศิริ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงกายภาพ สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีครั้งที่ 1/2564 โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม ZOOM 
  26 – 28 พฤษภาคม 2564  สำนักดิจิทัลและเทคโนโลยี  (วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี) เข้าดำเนินการติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มเติม บริเวณพื้นที่นั่งอ่านชั้น 2 ของหอสมุดทั้งพื้นที่นั่ง
อ่านหนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รวม 5 จุด 
  28 พฤษภาคม 2564  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน และนางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 6/2564  
ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  31 พฤษภาคม 2564  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประจำเดือนสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2564 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม ZOOM 
  นางอาทิตา  นกอยู่   เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง รายงานการจัดกิจกรรม 
ของสำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี ้
  7 พฤษภาคม 2564  สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลางเพื่อมุ่งสู่
ความสำเร็จ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 
  11 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 
เข้าร่วมประชุม "การระดมความคิดเห็น เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และ 
การปฏิบัติหน้าที่ ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่ าคณะ"  
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศิลปากร ตลิ่งชัน และออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม ZOOM 
  1 2  พ ฤษ ภ าคม  2 5 6 4   เวล า  0 9 .0 0  – 1 2 .0 0  น . รอ งผู้ อ ำน วยก าร 
สำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนแบบไร้พรมแดน ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม ZOOM 
  13 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วม
รับฟังแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams จากห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี  
ตลิ่งชัน 
  14 พฤษภาคม 2564  จัดทำ Content “14 พฤษภาคม ครบรอบ 59 ปีที่อาจารย์
ศิลป์จากไป” เผยแพร่บนสื่อออนไลน ์
  2 4  พ ฤ ษ ภ าค ม  2 5 6 4   ป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารก ารป รั บ ป รุ งก าย ภ าพ  
สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม ZOOM 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  ๓.๒  รายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง ฝ่ายเลขานุการนำเสนอรายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ
ของหอสมุด ทั้ง ๓ ฝ่าย และจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี ้

ลำ 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร์ 

หอสมุดฯ 
เพชรบุรี 

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

สำนัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

๑ จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้ง 0  0  0  3  0  3 

  คน 0  0  0  3  0  3 

 ๑.๑ บุคคลภายใน ครั้ง 0  0  0  3 0 3 

  คน 0  0  0  3 0 3 

 ๑.๒ บุคคลภายนอก ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๑.๓ ในเวลาราชการ ครั้ง 0  0  0  3 0 3 

  คน 0  0  0  3 0 3 

 ๑.๔ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 จันทร์ – ศุกร์ คน 0  0  0  0 0 0 

 ๑.๕ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 เสาร์-อาทิตย์ คน 0  0  0  0 0 0 

๒ จำนวนผู้ใช้บริการยืม-คืน 
: ตามประเภทผู้ใช้ 

       

 ๒.๑ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี 

ครั้ง 191  220  12  0 0 423 

 
 

๒.๒ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท 

ครั้ง 158  120  0  0 0 278 

 ๒.๓ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก 

ครั้ง 34  64  0  0 0 98 

 ๒.๔ อาจารย์ ครั้ง 27  139  55  0 0 221 

 ๒.๕ พนักงาน ครั้ง 12  93  16  3 0 124 

 ๒.๖ ลูกจ้างประจำ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๒.๗ ลูกจ้างชั่วคราว ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๒.๘ อื่น ๆ ครั้ง 0  26  0  0 0 26 

๓ จำนวนทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๓.๑ หนังสือใหม่ ชื่อ 0  273  14  26 0 313 

 ประจำเดือน เล่ม 0  327  14  33 0 374 

 ๓.๒ โสตทัศนวัสดุ รายการ 0  0  0  0 0 0 
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ลำ 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร์ 

หอสมุดฯ 
เพชรบุรี 

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

สำนัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

 ๓.๓ วิทยานิพนธ์ เล่ม 0  22  0  0 0 22 

 ๓.๔ e-Book เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๕ e-Thesis เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๖ ฐานข้อมูลออนไลน์  
(นับเฉพาะของ สกอ. และ
หอสมุดฯ บอกรับ) 

ฐาน 0  0  0  0 22 22 

 ๓.๗ การนำเข้าข้อมูล 
ในคลังปัญญา 

ข้อมูล/
เรื่อง 

0  0  0  0 0 0 

๔ การใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๔.๑ ยืมหนังสือ เล่ม 4,237  961  596  5 0 5,799 

 ๔.๒ คืนหนังสือ เล่ม 2,031  951  166  5 0 3,153 

 ๔.๓ ยืมโสตฯ รายการ 0  2  7  10 0 19 

 ๔.๔ คืนโสตฯ รายการ 0  4  0  10 0 14 

 ๔.๕ ขอยืมระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 97  30  8  0 0 135 

 ๔.๖ ให้ยืมระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 3  13  20  0 0 36 

 ๔.๗ ห้องฉายภาพยนตร์ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๘ ห้องคอมพิวเตอร์ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๙ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๑๐ การใช้หนังสือ
ภายในห้องสมุด 

เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๑๑ ค่าปรับและรายได้
จากการบริการอื่น ๆ 

บาท 5,215  5,119  4,718  0 0 15,052 

๕ การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ 

       

 ๕.๑ Renew Online เล่ม 756  627  333  0 0 1,716 

 ๕.๒ Website ครั้ง 1,342  4,187  0  0 3,540 9,069 

 ๕.๓ Thesis Online ครั้ง 4,432  0  0  0 0 4,432 

 ๕.๔ ฐานข้อมูล สกอ.
บอกรับ 

ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๕.๕ ฐานข้อมูลที่สำนัก
หอสมุดกลางบอกรับ 

ครั้ง 9  0  0  0 0 9 
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ลำ 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร์ 

หอสมุดฯ 
เพชรบุรี 

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

สำนัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

 ๕.๖ จำนวนการเข้าชม
คลังข้อมูลและคลังปัญญา 

ครั้ง 0 0 0 0 0 113,132 

 

ลำดับที่ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา/หน่วยงาน หน่วยนับ (รายการ) ร้อยละ 

๑ คณะจิตรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ์ 40 3.43% 

๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 126 10.80% 

๓ คณะโบราณคด ี 240 20.57% 
๔ คณะมัณฑนศิลป์ 6 0.51% 
๕ คณะอักษรศาสตร์ 239 20.48% 

๖ คณะศึกษาศาสตร ์ 230 19.71% 

๗ คณะวิทยาศาสตร์ 44 3.77% 

๘ คณะเภสัชศาสตร์ 54 4.63% 

๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 0.94% 

๑๐ คณะดุริยางคศาสตร์ 12 1.03% 

๑๑ คณะสัตวศาสตร์ฯและเทคโนโลยีการเกษตร 0 0.00% 

๑๒ คณะวิทยาการจัดการ 65 5.57% 
๑๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 0.17% 
๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 
๑๕ วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 
๑๖ อื่นๆ (ศูนย์/สำนัก/ร.ร.สาธิต) 98 8.40% 

 รวม 1,167 100.00% 

* รายงานสถิติการเข้ าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  (สกอ.) และรายงานสรุปการใช้งานระบบ Turnitin  
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  ๓.๓  รายงานสรุปยอดการใช้จา่ยเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู่  เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง  รายงานการใช้จ่ายเงินของ 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม และสรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากระบบ SU-ERP ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี ้

สรุปการอนุมตัิและการใช้จา่ยเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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๑. งบประมาณแผ่นดิน   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได ้

๑. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบดำเนินงานและงบลงทุน) 

     ๒๙๖,๖๐๐.๐๐        ๒๘๔,๖๐๐.๐๐     ๙๕.๙๕        ๒๕๒,263.29     ๘๘.6๔      ๓2,336.71 

๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได ้

๑. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (งานบริหารทั่วไป)  

 ๓๔,๘๗๗,๑๒๕.๓๘ ๒๒,๕๓๒,๒๖๕.๓๘  ๖๔.๖๐   10,603,419.42 ๔7.0๖ ๑1,928,845.96 
๒. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (โครงการจดหมายเหตุ) 

 ๔๒๘,๔๐๐.๐๐ ๓๓๘,๔๐๐.๐๐  ๗๘.๙๙   ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ ๓๗.๙๔ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. โครงการช่วยเหลือผู้กระทบวิกฤต (COVID-๑๙) 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐   ๑,042,655.๔๘ ๖9.51 ๔57,344.๕๒ 

 สำหรับ งบ โครงการช่ วย เหลื อผู้ ก ระทบวิกฤต  (COVID-๑๙ ) ประมาณ การค่ าใช้ จ่ าย 
ในการให้บริการยืมหนังสือทางไปรษณีย์จนถึงเดือนกันยายน 2564 จำนวน 200,000 บาท และ
งบประมาณที่เหลืออีกประมาณ 200 ,000 บาท สำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ 
การอบรมให้ความรู้  

 ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า ได้หารือกับหัวหน้าฝ่ายหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2564 ถึงวิทยากรที่จะเชิญมาอบรมให้ความรู้ ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เสนอปราชญ์
ชาวบ้าน และฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เสนอให้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ในด้านการวิจัย  
โดยจะกำหนดประชุมเพ่ือหาข้อสรุปต่อไป 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๔ รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง รายงานความก้าวหน้ า 
การดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 
   คณ ะกรรมการการจัดการความรู้   นางวิ ไลรักษ์  แก้ววิ ไล ผู้ ช่ วยเลขานุการ 
สำนักหอสมุดกลาง ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายงานว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
โครงการถอดองค์ความรู้บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยจะกำหนดวัน
เพื่อถอดองค์ความรู้ฯ ในเดือนกรกฎาคม 2564 และสำหรับการถอดองค์ความรู้ นางจรินทร์ คิดหมาย 
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ จะดำเนินการนัดหมายเจ้าตัวและ อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม  
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในกระบวนการ (Phase) 
สุดท้ายต่อไป 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้า 
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานว่า  
ได้จัดโครงการการให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับการดำเนินงาน
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ห้องสมุด ซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูงมาก ไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม 
ZOOM อยู่ระหว่างการจัดทำผลการดำเนินการโครงการ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ พบว่ามีประเด็นและ
กรณีศึกษาจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานห้องสมุด รวมไปถึงข้อควรระวังต่าง ๆ จึงจะรวบรวม
จัดทำเป็นองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักหอสมุดกลางทราบต่อไป  
 สำหรับโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) อยู่ระหว่างการหาวิทยากร โดยอาจเป็น ดร.รุจเรขา  
วิทยาวุฑฒิกุล อดีตผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการฯ  
ปลายเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม 2564 และโครงการป้องกันอัคคีภัยในรูปแบบออนไลน์  
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ที่ต้องรายงานมหาวิทยาลัยด้วย อยู่ระหว่าง 
การหารือกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ว่าจะดำเนินการ
ฝึกซ้อมออนไลน์อย่างไร และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนผังเส้นทางหนีไฟในรูปแบบแผ่นพิมพ์ของ 
แต่ละหน่วยงาน โดยขอเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักหอสมุดกลาง 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา   อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม  
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายงานว่า ได้จัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่  1  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนางณัชชา มณีวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เลขานุการ 
คณะกรรมการฯ ได้จัดทำคำนิยามและหน้าปกด้วยแล้ว มีเนื้อหาทั้งหมด 78 หน้า (จำกัดแค่ 60 หน้า) 
และมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วให้ทันกำหนดการส่งเล่ม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้กรอกข้อมูลใน Google drive ภายใน 1 – 2 วัน เพื่อจะได้
ดำเนินการจัดทำเล่มฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 ที่ประชุมมีมติมอบหมายผู้เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลใน Google drive ต่อไป 
 นอกจากนี้ เนื่องด้วยวันประชุมหารือเตรียมพร้อมการประเมิน (Consensus) วันที่ 5 สิงหาคม 
2564 และวันรับการตรวจประเมิน วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2564 จะประชุมในรูปแบบออนไลน์  
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ผู้ เกี่ยวข้อง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมพร้อมเรื่องอินเทอร์เนตและอุปกรณ์ที่จำเป็นด้วย 
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เพิ่มเติมว่า หากสถานการณ์ดีขึ้น อาจเปลี่ยนแปลงจาก 
การประชุมออนไลน์ (Online) มาเป็นประชุม ณ สถานที่  (On-site) ขอให้ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ
เตรียมพร้อมด้านสถานที่สำหรับการต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินด้วย  
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะทำงานประชาสัมพันธ์   อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการ 
สำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง รายงานว่า 
ได้ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2564 ไปเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  สรุปการดำเนินงาน
ประจำเดือน ซึ่งเนื้อหาของเดือนมิถุนายน 2564 ที่คณะทำงานได้จัดทำไปแล้วนั้น จะเป็นเนื้อหา
เกี่ ยวข้องกับวันสถาปนาคณ ะวิชาต่ าง ๆ  วันสิ่ งแวดล้อมโลก และวันสุนทรภู่  ทั้ งนี้  สำหรับ 
การประชาสัมพั นธ์การยืมระหว่างห้ องสมุด  ( Inter Library Loan : ILL) รวมไปถึ งการยืมกับ 
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ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นั้น คณะทำงานฯ 
มีมติหยุดประชาสัมพันธ์เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เนื่องจากหอสมุดแต่ละแห่งงดให้บริการเช่นเดียวกัน หากสถานการณ์ดีขึ้น จะนำมาประชาสัมพันธ์
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้หารือถึงการดำเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมีมติว่า จะนำผังงาน (Flowchart) การยืม – คืนวัสดุ
การศึกษา การยืมระหว่างห้องสมุด และการจัดการข้อร้องเรียน ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic) 
ตั้ งไว้ที่ เคาน์ เตอร์บริการยืม – คืน ของแต่ละหอสมุด จอโปรเจคเตอร์ หรือฉายวนบนทีวี LCD  
ตามที่ ม ห าวิท ยาลั ยขอความ ร่ วมมื อ จากคณ ะวิช า/ส่ วน งาน  โดยผั งงาน จะแบ่ ง  2  ส่ วน  
1. สำหรับผู้ใช้บริการเพื่อรับทราบกระบวนการทำงาน และ 2. คู่มือสำหรับบุคลากรเพื่อจะได้ปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง  
 สำหรับการประเมินความพึงพอใจแบบ 5-Star Rating Scale ที่คณะกรรมการการสร้าง
นวัตกรรม ได้จัดทำให้แต่ละหอสมุด เพื่อตั้งที่ เคาน์เตอร์นั้น แต่ละหอสมุดสามารถเข้าไปดูระดับ 
ความพึงพอใจได้ที่ระบบจัดการภายในองค์กร (Back office) ในหัวข้อ การประเมินแบบ 5-Star Rating 
Scale  
 ประธานเพิ่มเติมว่า คณะทำงานฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังคณะวิชามากขึ้น  
เพื่อแจ้งสิทธิหอสมุดที่คณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงบุคลากรควรได้รับ เพื่อป้องกันภาพลักษณ์ที่ไม่ดี 
รวมถึงการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ นางสาวสุจิตรา สำราญใจ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ ได้ขออนุมัติโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทดลองใช้บริการเครื่องยืม – คืน
อัตโนมัติระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2564  
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารจัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มอบหมายให้ นางวิไลรักษ์ 
แก้ววิไล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานว่า 
อยู่ระหว่างการลงรายการสิ่งของ โสตทัศนวัสดุ และของเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มในไฟล์เอกเซล 
(Microsoft excel) ที่  อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  
ได้จัดทำไว้ บางภาพถ่ายไม่พบรายละเอียด จึงต้องใช้เวลาในการค้นหา เช่นเดียวกันกับเอกสาร พบว่าต้อง
ใช้เวลาในการดำเนินการมาก เนื่องจาก เอกสารมีจำนวนมาก 
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวพบปัญหาเดียวกันกับ
โครงการเอกสารข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่สำนักหอสมุดกลาง ร่วมกับสำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี  
ซึ่งไม่พบรายละเอียดที่มาที่ชัดเจนของจดหมายและเอกสารต่าง ๆ จึงได้หารือกับ อาจารย์ปัญจพล  
เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ข้อสรุปว่า ขอให้สำนักหอสมุดกลางจัดทำรายการ
สรุปเอกสารของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี แบ่งตามประเภท เช่น เอกสารส่วนตัว เอกสารที่มีตราประทับ
กรมศิลป์ เอกสารที่ผลิตในระหว่างที่อาศัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาพถ่ายต่าง ๆ พร้อมกับ 
แนบสำเนาตัวอย่างประเภทละ 2 – 3 ชิ้น ทั้งนี้ จึงขอให้คณะกรรมการบริหารจัดการห้องอนุสรณ์ฯ  
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เร่งจัดทำทะเบียนและแบ่งตามประเภท พร้อมสำเนาตัวอย่าง เพื่อจะได้นำไปหารือกับอัยการถึงแนวทาง 
การดำเนินการต่อไป และหากต้องการความช่วยเหลือด้านจดหมายเหตุ สามารถติดต่อ อาจารย์  
ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได ้
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการการสร้างนวัตกรรม  อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการ 
สำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการการสร้างนวัตกรรม สำนักหอสมุดกลาง รายงานว่า
จะดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานฯ ในต้นเดือนสิงหาคม 2564  
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องสืบเนื่อง        
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑  การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการในการดำเนินงานเพื่อควบคุม 
และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างรอประกาศจากมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างเป็นทางการ จึงขอหารือที่ประชุมถึงนโยบาย 
การดำเนินงานและการให้บริการผู้ใช้บริการ เพื่อจะได้จัดทำประกาศของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านของฝ่ายหอสมุดทุกวิทยาเขตและจัดบริการ 
ส่งหนังสือยืมทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ผสมผสานกับปฏิบัติงานที่สำนักงาน 
หรือให้สลับเวลาเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564  
 นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดพระราชวัง 
สนามจันทร์ แจ้งเพิ่มเติมว่า ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ อยู่ระหว่างการหารือการให้บริการอื่น ๆ 
เพิ่มเติม เช่น การเตรียมการการให้บริการในด้านการสนับสนุนทางวิชาการเชิงรุก  
 ประธานขอให้สำนักงานสำนักหอสมุดกลางดำเนินการสำรวจบุคลากรหน่วยงานในสังกัด  
ถึงการรับวัคซีนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการต่อไป 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒  งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาจากคณะวิชา   
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ นายสมภพ สุขดี รักษาการแทนหัวหน้างาน
นโยบายและนวัตกรรม สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ได้ติดตามการจัดสรรเงินงบประมาณ ๑๐๐ บาท 
ต่อหัวนักศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 นั้น พบว่ายังไม่ได้รับการจัดสรรมาให้ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ทราบว่าคณะวิชาจัดสรรมาให้สำนักหอสมุดกลางเท่ าใด นายสมภพ สุขดี  
จึงได้จัดทำข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคณะวิชาสำหรับจัดซื้อหนังสือ ส่งไปยังมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าต่อไป สำหรับเงินงบประมาณ ๑๐๐ บาท 
ต่อหัวนักศึกษา ในส่วนที่คณะวิชาจัดสรรมาให้นั้น ขอให้ฝ่ายหอสมุดติดตามคณะวิชาให้ใช้จ่ายเงินสำหรับ 
การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้นักศึกษา ก่อนจะใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ของสำนักหอสมุดกลาง 
 ประธานเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้ประชุมหารือกับหัวหน้าฝ่ายหอสมุดในวันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ นั้น จึงเสนอ 
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ร่างแนวทางว่าจะยึดหลักตามค่าเฉลี่ยการจัดสรรเงินงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านมา  
ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและรายไดท้ี่เคยได้รับ ตามรายละเอียดดังนี ้

1. ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ    จำนวน   2,000,000   บาท 
2. ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์   จำนวน   2,400,000   บาท  
3. ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี  จำนวน   1,400,000   บาท  

 หรือหากอ้างอิงแนวทางการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาจากคณะวิชา ที่คำนวณจาก 
หัวนักศึกษานั้น จะแสดงให้เห็นสัดส่วนความแตกต่าง ตามรายละเอียดดังนี ้

1. ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ    จำนวน   400,000   บาท 
2. ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์   จำนวน   1,200,000   บาท  
3. ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   จำนวน   400,000   บาท  

 ทั้งนี้ ได้ขอให้ฝ่ายหอสมุดพิจารณา (ร่าง) แนวทางต่าง ๆ และจะกำหนดประชุมหารืออีกครั้งหนึ่ง
ในสัปดาห์ถัดไป  
 สำหรับงบประมาณ ๑๐๐ บาทต่อหัวนักศึกษา ในส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรนั้น จะชี้แจงเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านฐานข้อมูลและวารสารให้ครบวงเงิน หากมีงบประมาณเหลือให้นำมาบริหารจัดการภายใน 
เป็นเงินสะสมปีถัดไป หรือใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้ เช่น จัดโครงการให้ความรู้อาจารย์และนักศึกษา หรือ
จัดซื้ออีบุ๊ค (e-Book) เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต โดยจะหารือต่อไป  
 นอกจากนี้ การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2565 ที่จะต้องเสนอ
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น ขอให้ นายสมภพ สุขดี รักษาการแทนหัวหน้างาน
นโยบายและนวัตกรรม กรอกข้อมูลงบประมาณในภาพรวมของสำนักหอสมุดกลางไปก่อน และจะจัดสรร
ภายในภายหลัง 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๔.๓  ข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ 
                ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) ระหว่างสำนักหอสมุดกลาง 
               มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                 (องค์การมหาชน) 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์  คิดหมาย  หั วหน้ าฝ่ ายหอสมุดวังท่ าพระ แจ้งที่ ประชุมทราบว่า  
สำนักหอสมุดกลางจะจัดโครงการบรรยาย หัวข้อ Design Thinking และหัวข้อ Digital Content  
ซึ่งกำหนดจัดโครงการบรรยาย Design Thinking ในเดือนกรกฎาคม 2564 วิทยากรอยู่ระหว่างการ
พิจารณาวันจัดโครงการและรูปแบบการจัด ซึ่งอาจประกอบด้วย การบรรยายและกิจกรรม (Workshop) 
และจะจัดโครงการบรรยาย Digital Content ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยกำหนดการบรรยายเพียง 
ครึ่งวัน สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ในเบื้องต้นกำหนดเป็นบุคลากรสำนักหอสมุดกลางก่อน และ
จะเปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในโครงการรุ่นถัดไป  

 ประธานเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากสำนักหอสมุดกลางเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ
ดังกล่าว จึงขอให้พิจารณาเปิดโอกาสให้คณะวิชาต่าง ๆ ส่งบุคลากรเข้าร่วมด้วย อาจเป็นการจัดสรรโควตา
ให้คณะวิชาส่งตัวแทน หรือหากเป็นการบรรยาย ขอให้เปิดสาธารณะได้หรือไม่ 

 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  แจ้งว่า จะสอบถามสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ถึงจำนวนผู้เข้าร่วม และจะประสานคณะวิชาต่อไป 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๔.๔  ระบบฐานข้อมูลคลังปัญญา (Silpakorn University Repository: SURE) 
สรุปเรื่อง   นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่
ประชุมทราบว่า ระบบฐานข้อมูลคลังปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามตัวช้ีวัด ดังนี ้
 ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุกสาขา 
ด้านศิลปะ การออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้านโบราณคดี ซึ่งสำนักหอสมุดกลางจ้าง บริษัท  
แฟคเกอร์ จำกัด (Facgure) พัฒนาแอพลิเคชั่นในรูปแบบเดียวกันกับระบบ iThesis ในการถ่ายโอนข้อมูล 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างของข้อมูลหรือสารสนเทศ (Metadata) จากบัณฑิตวิทยาลัยและ
ฐานข้อมูลคลังปัญญาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ได้ส่งข้อมูลการจัดแบ่งชุมชนตามสาขาวิชา 
ให้บริษัทด้วยแล้ว และจะส่งข้อมูลของนักศึกษาที่ สำเร็จการศึกษาตั้ งแต่ปี  2558 – 2562  
แยกตามระดับปริญญาตรี โท และเอก จากบัณฑิตวิทยาลัยให้บริษัท เพื่อแปลงข้อมูลให้สอดคล้องกับ
ระบบฐานข้อมูลคลังปัญญาต่อไป เมื่อบริษัทถ่ายโอนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะขอความอนุเคราะห์ 
ฝ่ายหอสมุดแต่ละวิทยาเขตช่วยตรวจสอบข้อมูลที่ถ่ายโอนมาแล้วด้วย  
 ตัวชี้วัดที่ 23 มีคลังเก็บข้อมูลผลงานวิจัยในรูปแบบสื่อดิจิทัล แสดงผลข้อมูลผลงานทางวิชาการ 
ที่โดดเด่นของแต่ละคณะวิชา ซึ่งจ้าง บริษัท ลานเกียร์เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาโปรแกรม ซึ่งได้ทดสอบ 
ลงข้อมูลแล้ว พบว่าประเภทไม่ตรงกับสิ่งที่สำนักหอสมุดกลางประสงค์ จึงจะนำข้อมูลทั้งหมดลงเอง ทั้งนี้ 
เนื่ องจากผลงานส่วนใหญ่ เป็นบทความ รายงานการวิจัย และมีรายละเอียดแยกย่อย จึงขอ 
ความอนุเคราะห์ฝ่ายหอสมุดติดตามคณะวิชา หากมีประเภทที่นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ จะได้ให้บริษัท
แก้ไขเพิ่มเติม  
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เพิ่มเติมว่า บริษัทได้พัฒนาส่วนต่าง ๆ  
ตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล หากเรียบร้อยแล้ว จะถ่ายโอนมาไว้ที่
เซิร์ฟเวอร์ (Server) ของสำนักหอสมุดกลาง  
 นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งเพิ่มเติมว่า 
เมื่องานด้านระบบเรียบร้อยแล้ว จะให้บริษัทแก้ไขเรื่องจำนวนการเข้าชมคลังข้อมูลและคลังปัญญา  
ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลางบประมาณต่อไป 
 นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดพระราชวัง 
สนามจันทร์ เสนอว่า ควรจัดทำหนังสือยินยอมการเผยแพร่ผลงานให้ชัดเจน 
 นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ รับไปดำเนินการ
ร่างหนังสือยินยอมการเผยแพร่ผลงาน และจะส่งให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง 
เสนอกองกฎหมายพิจารณาต่อไป 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๕  การคืนค่าบำรุงหอสมุดสำหรับสมาชิกรายปี 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้สอบถามทาง
บัญชีเบื้องต้นแล้ว สามารถดำเนินการได้ แต่ในทางกฎหมายนั้น นิติกรขอให้จัดทำบันทึกหารือไปยัง 
กองกฎหมาย และจะแจ้งกลับมา จึงได้จัดทำบันทึกไปเรียบร้อยแล้ว  
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๖  การทบทวน แก้ไข และปรับปรุงประกาศฉบับต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ไดจ้ัดทำหนังสือ
หารือไปยังกองกฎหมายแล้ว รวมถึงได้หารือในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น  
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ไม่คืนหนังสือที่มีคุณค่ามาก หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น สำนักหอสมุดกลางขออนุญาตไม่รับเป็นสมาชิกอีก  
ได้หรือไม ่ 
 ประธานขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง ระบุในประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง อัตราค่าบำรุงหอสมุดสำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.2564 ว่า กรณีหากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ถึงแม้ว่าจะหักเงินค่าประกันไปด้วย
แล้ว จะไม่สามารถสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลางได้อีก  
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๗  สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นเรื่อง ความผูกพันต่อองคก์รและความสุข 
         ในการทำงาน 
สรุปเรื่อง   นางสาวสินีนาฏ ทรัพย์แตง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  ฝ่ายเลขานุการฯ  
แจ้งที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรและความสุข 
ในการทำงานรายข้อ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม โดยจะจัดส่งให้ฝ่ายหอสมุดต่อไป 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  ๕  เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๕.๑  การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
             มหาวิทยาลัยศิลปากร แทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 1 ตำแหน่ง 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่สำนักงาน
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ส่งบันทึก เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร แทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 1 ตำแหน่ง ให้หน่วยงาน
พิจารณาดำเนินการฯ นั้น ได้เวียนบันทึกแจ้งไปยังฝ่ายหอสมุดแล้ว ขอให้แต่ละฝ่ายหอสมุดดำเนินการ 
ตามขั้นตอนและเสนอชื่อกลับมา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อที่สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง 
จะได้จัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง เพื่อเสนอชื่อในนาม
สำนักหอสมุดกลางไปยังสภามหาวิทยาลัย 

มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  6.1  ห้องสมุด ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 
สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่โครงการปรับปรุงวังท่าพระดำเนินการแล้วเสร็จนั้น  
จึงวางแผนคัดเลือก จัดกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ ในห้องสมุด ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล  
ทั้งหนังสือทรงคุณค่า เอกสารสำคัญต่าง ๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและ
เตรียมการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงหนังสือเก่า หนังสือที่ทรงคุณค่าได้ง่าย และจะพัฒนา  
ให้สอดคล้องกับ เว็บไซต์  เพื่ อ เป็นต้ นแบบให้กับหนังสือหายากอื่น  ๆ โดยได้รับความร่วมมือ 
จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ช่วยคัดเลือกหนังสือ และจัดหมวดหมู่ดังกล่าว ทั้งนี้   
ได้จัดประชุมหารือระหว่าง หม่อมราชวงศ์ดำรงเดช ดิศกุล ทายาทศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล  
อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องไปด้วยแล้ว 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  6.๒  โครงการเอกสารข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
สรุปเรื่อง นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้หารือ
กับ อาจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
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เอกสารข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ถึงลิขสิทธิ์เอกสารต่าง ๆ ประกอบกับการหารือกับ อาจารย์ 
ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ข้อสรุปว่าเอกสารเกินระยะเวลา 50 ปี
แล้ว สามารถเผยแพร่ได้ แต่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี ในการดูแล  
 ประธานเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ขอให้จัดทำเป็นบันทึกหรือเอกสารแสดงถึง
รายละเอียดที่มาเพ่ือจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  6.3  การขนย้ายหนังสืออาคารอเนกประสงค์ 
สรุปเรื่อง นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า จะดำเนินการขนย้ายวารสารของฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
ไปไว้ที่อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 6 พันมัด มัดละ 3 – 4 เย็บเล่ม ขณะนี้ อยู่ระหว่างการขนย้าย 
ชั้นวารสารไปก่อน เมื่อแล้วเสร็จ จะประกอบชั้นและขนย้ายมัดวารสารต่อไป เนื่องจากพบว่ามีการใช้
วารสารน้อย และวารสารใช้พื้นที่ใช้สอยจำนวนมาก จึงจะจัดเป็นพื้นที่สำหรับผู้ใช้บริการในระหว่าง 
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารและเป็นพื้นที่สำหรับให้บริการ 24 ชั่วโมงในอนาคต ซึ่งจะสามารถ 
ลดจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้  
 ประธานขอให้วางแผนไว้สำหรับการวางระบบอาร์เอฟไอดี (Radio-frequency identification : 
RFID) ประกอบกับการใช้พื้นที่สำหรับให้บริการ 24 ชั่วโมง ในอนาคตด้วย 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑2.3๐  น. 
 
 

นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นางอาทิตา  นกอยู ่
ผู้บันทึกรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสำนักหอสมุดกลาง 
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

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

 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล  จั่นเงิน   ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง          ประธาน 
๒. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน    รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๓. อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม    รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง         กรรมการ 

       ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
๔. นางสมปอง  มิสสิตะ       หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์         กรรมการ 
๕. นางจรินทร์  คิดหมาย     หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ          กรรมการ 
๖. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน    รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุด         กรรมการ 

       วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี          
๗. นายสมภพ  สุขดี     รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและ         กรรมการ 
       นวัตกรรม    
๘. นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล    ผู้ช่วยเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง         กรรมการ 
๙. นางอาทิตา  นกอยู ่     เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค    หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  
  

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสำนักหอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน  
สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  งานวันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานวันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
ในวันที่  15  กันยายน ของทุกปี  โดยปี  2564 นี้  อาจารย์อำมฤทธิ์  ชูสุ วรรณ  รองอธิการบดี  
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม จะจัดงานในรูปแบบผสม คือ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ณ สถานที่จริง (Onsite) 
และออนไลน์ (Online) 
 ในการนี้ สำนักหอสมุดกลาง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. การปรับปรุงฐานข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยฝ่ายหอสมุดวังท่าพระจะนำข้อมูลที่ได้รับ
จากสำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี มาประยุกต์เข้ากับฐานข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่มีอยู่เดิม 

2. ภาพผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่ใช้ในการเรียนการสอน ประมาณ 10 ภาพ ขณะนี้ 
จัดเก็บอยู่ที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประธานได้เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรมฯ นำไปใส่กรอบและจะนำมาจัดแสดงที่ฝ่ายหอสมุด  
วังท่าพระต่อไป 

3. ห้องสมุดศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล โดยจะเผยแพร่เนื้อหา (Content) วิธีการ
ทำงานของท่านกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

 ทั้งนี้ ได้นำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 
และจะเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะดำเนินการให้เป็นรูปแบบห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual 
Library Tour) นอกจากนี้ นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้ส่งไฟล์
เอกสารปาฐกถาศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มาด้วยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นฟลิปบุ๊ค 
(Flipbook) เพ่ือวางบนชั้นวาง ในรูปแบบลานศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเสมือนจริง 360 องศา ประกอบ
ไปด้วย การจัดแสดงผลงานของศิลปินที่มาบรรยายในวันปาฐกถาศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยสามารถ
เชื่อมโยงไปยังหนังสือและไฟล์วิดีโอได้  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 12 ตุลาคม ของทุกปี ในปี 2564 นี้ มหาวิทยาลัยขอให้คณะวิชาและ
หน่วยงานจัดทำคลิปวิดีโอสั้น แสดงถึงความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ 
เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง ประสานขอแม่แบบ (Template) เกี่ยวกับวิดีโอหรือภาพสื่อสารหลัก  
(Key Visual) ที่ต้องนำมาใช้ร่วมกัน จาก อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
ประธานโครงการ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University  
         System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2566 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้หารือระดมความคิดเห็นกับหัวหน้าหน่วยงาน 
ในสังกัด ถึงโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2566 มีมติดำเนินการ 2 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการ SUPUS : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
ระดับนานาชาติ  (A bibliographic database containing a world-class academic knowledge, 
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creative arts and design) ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) รวบรวมผลงานที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ ของศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 2. โครงการ Creative International Dialogue หรือ CID กิจกรรมการสนทนาเชิงสร้างสรรค์
โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรูปแบบในการจัดกิจกรรม
ผ่านการสนทนาภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวกับประเด็นหลัก (Key Theme) ในแต่ละปี เช่น การแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์และการออกแบบที่สามารถบูรณาการกับคณะวิชาต่าง ๆ ได้   
โดยวางแผนจะจัดทำความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. Columbia University, New York, USA 
  2. Architectural Association School of Architecture, London, The UK 
  3. University College London, The UK 
  4. Tokyo University, Japan  
  5. International Company 
 ขณะนี้ อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยพิจารณา 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  การขอความร่วมมือลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนลดอัตราค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าหอพักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้นิสิตนักศึกษา ตามความเหมาะสมเพ่ือลดผลกระทบ  
ทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
มีมติลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 เรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมา มีแนวโน้มว่าจะลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้นักศึกษาร้อยละ 50 โดยรัฐบาลรับผิดชอบร้อยละ 30 และมหาวิทยาลัยรับผิดชอบร้อยละ 
20 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาภาคการศึกษาที่จะลดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  
จะส่งผลกระทบต่องบประมาณเงินรายได้ที่สำนักหอสมุดกลางจะได้รับจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้หารือกับ
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีถึงแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต เนื่องจากไม่ได้เป็นหน่วยงานที่สามารถ
หารายได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกัน 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  รายงานการจัดกิจกรรมและการดำเนินงาน 
สรุปเรื่อง นางสมปอง  มิสสิตะ  หัวหน้าฝ่ายหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ รายงานการจัด
กิจกรรมของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑ – 30 มิถุนายน 2564  หอสมุดฯ ปิดบริการ เพ่ือการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่กระจายมากข้ึน 
  ทุกวันตลอดเดือนมิถุนายน 2564  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม และเรื่องราว 
(Content) ต่างๆ บน Facebook (ตามรายงานสถิติ) 
  5, 12, 19, 21 มิถุนายน 2564  รายการวิทยุออนไลน์ 4 เรื่อง 

“SNC Library Podcast : จันทร์เอ๋ย...จันทร์เจ้า” 
“SNC Library Podcast : "เศียรพระ" เนินวัดพระงาม ที่ขาดหาย” 
“SNC Library Podcast : น้ำกลางหาวที่พระปฐมเจดีย์และแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสยาม” 
“SNC Library Podcast : คุยเรื่องแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นครปฐมกับเพชรยอดมงกุฎ 
ประวัติศาสตร์ไทย” 
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ตลอดเดือนมิถุนายน 2564  เตรียมขนย้ายวารสารเย็บเล่มภาษาต่างประเทศและ 
ชั้นวารสารจากชั้น 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ไปอาคารอเนกประสงค์  
  นางจรินทร์  คิดหมาย  หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  รายงานการจัดกิจกรรม 
ของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  16 มิถุนายน 2564  หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ และ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่บริษัทแฟกเกอร์ เรื่อง การส่งข้อมูล
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย เข้าฐาน SURE 
  23 มิถุนายน 2564  บุคลากรหอสมุดเข้าร่วมโครงการที่จัดโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับงานห้องสมุด” วิทยากร
โดย ดร.วริยา ล้ำเลิศ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  24 มิถุนายน 2564  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางและบุคลากรสำนักฯ ประชุม
ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา, อาจารย์ ดร.ผุสดี 
รอดเจริญ , รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ และ ดร.วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร เรื่องการจัดทำ
ฐานข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี 
ได้นำเอกสารที่เก่ียวกับอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่หอสมุดสแกนไว้แล้ว กลับคืนไปทั้งหมด 
  28 มิถุนายน 2564  หัวหน้างานบริการสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ ทดสอบระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากรที่บริษัทลานเกียร์พัฒนา  

 นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี รายงานการจัดกิจกรรมของฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้  

- ปิดบริการพื้นที่ของหอสมุด 

- จัดบริการส่งหนังสือภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและทางไปรษณีย์ 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

- จัดทำ Digital Content  

- จัดทำคลิปเผยแพร่ ภาษาเสียง สำเนียงเพชรบุรี 
1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564  เปิดทดลองและประชาสัมพันธ์การใช้งาน

ฐานข้อมูล  ProQuest One Business ฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจ 
4 มิถุนายน 2564  อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้านิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน ณ อาคารวิทยบริการ 
12 มิถุนายน 2564  บุคลากรของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวน 5 คน 

เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไคโรนา 2019 (COVID-19) Sinovac เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลชะอำ 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

14 - 15 มิถุนายน 2564  นายจักรกริช อมศิริ และนางสาวศิวพร ทรัพย์มา เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : สร้าง Content ออนไลน์ง่าย ๆ ด้วยมือถือเครื่องเดียว ณ อาคาร 
วิทยบริการ ชั้น 1 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 

25 มิถุนายน 2564  บุคลากรหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ 
ให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับการดำเนินงานห้องสมุด จัดโดย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
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  นางอาทิตา  นกอยู่   เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง รายงานการจัดกิจกรรม 
ของสำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  7 – 25 มิถุนายน 2564  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 
  11 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 – 12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูล จัดทำ (ร่าง) ผลการประเมินตนเอง (ร่าง) แผนพัฒนา  
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 314-316 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน 
  14 – 15 มิถุนายน 2564  บุคลากรสำนักงานสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : สร้าง Content ออนไลน์ง่าย ๆ ด้วยมือถือเครื่องเดียว (รูปภาพและวิดีโอ) 
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
  16, 18 มิถุนายน 2564  บุคลากรสำนักงานสำนักหอสมุดกลางเข้ารับบริการฉีดวัคซีน 
AstraZeneca จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ศูนย์ประชุมสิทธาคาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  17 มิถุนายน 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2564 
ออนไลน์ 
  17 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2564  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 
  18 มิถุนายน 2564  งานจดหมายเหตุฯ จัดทำ Content “18 มิถุนายน 2564 
ครบรอบ 51 ปีแห่งการสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ 
  20 มิถุนายน 2564  งานจดหมายเหตุฯ จัดทำ Content “20 มิถุนายน 2564 
ครบรอบ 53 ปีแห่งการสถาปนา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ 
  24 มิถุนายน 2564  นางสาวอินทรา อินทร์ตามา และนายโชคชัย สวนแก้ว เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ” ณ ห้องประชุม 314 -315 
สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
  25 มิถุนายน 2564   เวลา 09.00 – 12.30 น. บุคลากรสำนักงานสำนัก
หอสมุดกลางเข้าร่วมโครงการให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 กับ  
การดำเนินงานห้องสมุด ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
  28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564  ประกาศขยายเวลาและเพ่ิมวุฒิการศึกษาในการ 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 
  30 มิถุนายน 2564   งานจดหมายเหตุฯ จัดทำ Content “ยินดีต้อนรับสู่ ...
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  รายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง ฝ่ายเลขานุการนำเสนอรายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ
ของหอสมุด ทั้ง ๓ ฝ่าย และจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
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ลำ 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร์ 

หอสมุดฯ 
เพชรบุรี 

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

สำนัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

๑ จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้ง 0  0  0  5  0  5 

  คน 0  0  0  5  0  5 

 ๑.๑ บุคคลภายใน ครั้ง 0  0  0  5 0 5 

  คน 0  0  0  5 0 5 

 ๑.๒ บุคคลภายนอก ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๑.๓ ในเวลาราชการ ครั้ง 0  0  0  5 0 5 

  คน 0  0  0  5 0 5 

 ๑.๔ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 จันทร์ – ศุกร ์ คน 0  0  0  0 0 0 

 ๑.๕ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 เสาร์-อาทิตย ์ คน 0  0  0  0 0 0 

๒ จำนวนผู้ใช้บริการยืม-คืน 
: ตามประเภทผู้ใช้ 

       

 ๒.๑ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

ครั้ง 217  226  5  0 0 448 

 
 

๒.๒ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท 

ครั้ง 55  172  0  0 0 227 

 ๒.๓ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก 

ครั้ง 23  78  0  0 0 101 

 ๒.๔ อาจารย ์ ครั้ง 17  78  104  0 0 199 

 ๒.๕ พนักงาน ครั้ง 59  130  54  5 0 248 

 ๒.๖ ลูกจ้างประจำ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๒.๗ ลูกจ้างช่ัวคราว ครั้ง 0  1  0  0 0 1 

 ๒.๘ อ่ืน ๆ ครั้ง 0  21  0  0 0 21 

๓ จำนวนทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๓.๑ หนังสือใหม ่ ช่ือ 0  89  107  7 0 203 

 ประจำเดือน เล่ม 0  92  124  13 0 229 

 ๓.๒ โสตทัศนวัสด ุ รายการ 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๓ วิทยานิพนธ ์ เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๔ e-Book เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๕ e-Thesis เล่ม 0  0  0  0 0 0 
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 ๓.๖ ฐานข้อมลูออนไลน์  
(นับเฉพาะของ สกอ. และ
หอสมุดฯ บอกรับ) 

ฐาน 0  0  0  0 22 22 

 ๓.๗ การนำเข้าข้อมลู 
ในคลังปัญญา 

ข้อมูล/
เรื่อง 

0  0  0  0 0 0 

๔ การใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๔.๑ ยมืหนังสือ เล่ม 931  728  1,329  19 0 3,007 

 ๔.๒ คืนหนังสือ เล่ม 627  868  225  19 0 1,739 

 ๔.๓ ยมืโสตฯ รายการ 0  3  7  65 0 75 

 ๔.๔ คืนโสตฯ รายการ 0  3  9  65 0 77 

 ๔.๕ ขอยืมระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 37  12  19  0 0 68 

 ๔.๖ ให้ยมืระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 0  70  5  0 0 75 

 ๔.๗ ห้องฉายภาพยนตร ์ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๘ ห้องคอมพิวเตอร ์ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๙ ห้องประชุมกลุม่ย่อย ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๑๐ การใช้หนังสือ
ภายในห้องสมดุ 

เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๑๑ ค่าปรับและรายได้
จากการบริการอื่น ๆ 

บาท 324  4,426  0  0 0 4,750 

๕ การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน ์

       

 ๕.๑ Renew Online เล่ม 744  854  1,012  0 0 2,610 

 ๕.๒ Website ครั้ง 1,269  4,522  0  0 4,819 10,610 

 ๕.๓ Thesis Online ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๕.๔ ฐานข้อมลู สกอ.
บอกรับ 

ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๕.๕ ฐานข้อมลูที่สำนัก
หอสมุดกลางบอกรับ 

ครั้ง 12  0  0  0 0 12 

 ๕.๖ จำนวนการเข้าชม
คลังข้อมูลและคลังปัญญา 

ครั้ง 0 0 0 0 0 191,602 
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ลำดับที ่ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา/หน่วยงาน หน่วยนับ (รายการ) ร้อยละ 

๑ คณะจติรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ์ 21 1.69% 

๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 65 5.24% 

๓ คณะโบราณคด ี 207 16.69% 
๔ คณะมณัฑนศลิป ์ 11 0.89% 
๕ คณะอักษรศาสตร ์ 243 19.60% 

๖ คณะศึกษาศาสตร ์ 241 19.44% 

๗ คณะวิทยาศาสตร ์ 33 2.66% 

๘ คณะเภสัชศาสตร ์ 87 7.02% 

๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 1.77% 

๑๐ คณะดุริยางคศาสตร ์ 0 0.00% 

๑๑ คณะสัตวศาสตร์ฯและเทคโนโลยีการเกษตร 35 2.82% 

๑๒ คณะวิทยาการจัดการ 82 6.61% 
๑๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0.00% 
๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 
๑๕ วิทยาลัยนานาชาต ิ 0 0.00% 
๑๖ อื่นๆ (ศูนย์/สำนัก/ร.ร.สาธิต) 193 15.56% 

 รวม 1,240 100.00% 

* รายงานสถิติ การเข้ าใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์  (สกอ.) และรายงานสรุปการใช้ งานระบบ Turnitin  
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 นางสมปอง มิ สสิ ตะ หั วหน้ าฝ่ ายหอสมุดพระราชวั งสนามจันทร์  เสนอขอให้ สำนั กงาน 
สำนักหอสมุดกลาง เปรียบเทียบ และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือแสดงให้เห็นแนวโน้มสถิติการใช้บริการ 
ต่าง ๆ  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  รายงานสรุปยอดการใช้จ่ายเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู่  เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง  รายงานการใช้จ่ายเงินของ 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม และสรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากระบบ SU-ERP ณ วันที่ ๒3 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

สรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑. งบประมาณแผ่นดิน   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบดำเนินงานและงบลงทุน) 

     ๒๙๖,๖๐๐.๐๐        ๒๘๔,๖๐๐.๐๐     ๙๕.๙๕        ๒๕4,010.18     ๘9.25      ๓0,589.82 
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๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (งานบริหารทั่วไป)  

 ๓๔,076,644.80 ๒1,731,784.๘0  ๖3.77   12,511,349.08 57.57 9,220,435.72 
๒. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (โครงการจดหมายเหตุ) 

 ๔๒๘,๔๐๐.๐๐ 338,๔๐๐.๐๐  ๗๘.๙๙   217,900.๐๐ 64.39 120,5๐๐.๐๐ 
๓. โครงการช่วยเหลือผู้กระทบวิกฤต (COVID-๑๙) 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐   ๑,139,087.38 75.94 360,912.6๒ 

 นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง รายงานว่า งบประมาณโครงการจดหมายเหตุฯ 
เหลืออยู่จำนวน 120,5๐๐ บาท สำหรับการจัดทำโครงการร่วมกับคณะวิชา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงอาจต้องกันเงินเหลื่อมปี   
ภายในเดือนสิงหาคม 2564  โดยจะเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้ เป็นไปตามเป้ าหมาย เนื่องจาก 
เป็นงบประมาณอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย 

ประธานขอให้  นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักหอสมุดกลาง พิจารณาการจัดทำโครงการเพ่ือเร่งรัดการใช้งบประมาณต่อไป 

นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า งบโครงการช่วยเหลือ 
ผู้กระทบวิกฤต (COVID-๑๙) นั้น ได้รับการอนุมัติเต็มจำนวนแล้ว ขอใช้จ่ายไปร้อยละ 75.94 และ 
จะจัดสรรงบประมาณคงเหลือไว้เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าบริการยืมหนังสือทางไปรษณีย์ จนถึงเดือน
กันยายน 2564 จำนวน 200,000 บาท และงบประมาณที่เหลืออีกประมาณ 200,000 บาท สำหรับ
การจัดโครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการอบรมให้ความรู้ 

ประธานแจ้งเพ่ิมเติมว่า อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แจ้งว่า หากใช้จ่ายงบประมาณในโครงการช่วยเหลือผู้กระทบวิกฤต (COVID-๑๙) ไมห่มด สามารถยกยอด
ไปเป็นงบประมาณสะสมหรือจัดสรรไว้สำหรับบริหารจัดการได้ เนื่องจากเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ของหน่วยงานที่จัดสรรไว้สำหรับช่วยเหลือนักศึกษา และประธานให้ความคิดเห็นว่า  
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่ดีขึ้น ควรขยายเวลาการให้บริการ 
ยืมหนังสือทางไปรษณีย์ต่อไปจนถึงปลายภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (ประมาณเดือนเมษายน 
2565) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง รายงานความก้าวหน้ า 
การดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 
   คณ ะกรรมการการจัดการความรู้   นางวิ ไลรักษ์  แก้ววิ ไล  ผู้ ช่ วยเลขานุการ 
สำนักหอสมุดกลาง ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายงานว่า โครงการถอดองค์ความรู้
บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการกำหนดวันเพ่ือดำเนินการ
ถอดองค์ความรู้ฯ เพ่ิมเติม  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้า 
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานว่า  
ตามที่ ได้จัดโครงการการให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับ 
การดำเนินงานห้องสมุด ไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM นั้น  
มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 57 คน จากที่แจ้งความประสงค์ไว้ 64 คน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม โดยมีผลความพึงพอใจ ดังนี้ 

ลำดับ ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1 ความพร้อมของการจัดการอบรม 4.22 มาก 
2 ด้านความรู้ความเข้าใจในการอบรม 4.11 มาก 
3 ด้านวิทยากร 4.50 มากที่สุด 
4 ในภาพรวม 4.52 มากที่สุด 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดเก็บรวบรวมกรณีศึกษาและประเด็นข้อคำถามจากการบรรยาย
ดังกล่าวจัดทำเป็นองค์ความรู้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเวียนให้แต่ละฝ่ายหอสมุดฯ ทราบต่อไป  
 สำหรับโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) นั้น ได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการฯ แล้ว มีมติว่า  
จะไม่จัดโครงการให้ความรู้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการแผนดังกล่าว ค่อนข้างจำกัด 
ประมาณ 10 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงจะเปลี่ยนเป็น 
ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา   อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม  
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายงานว่า ได้จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 
2563 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ต้องร่วมหารือกันอีกครั้ง  และสำหรับ 
การจัดทำเล่มรายงานฯ ในปีถัดไปนั้น ขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับแผนงบประมาณด้วย กำหนดประชุม
ครั้งถัดไปในวันที ่30 กรกฎาคม 2564 
 ทั้งนี้ ได้แจ้งกำหนดการตรวจประเมิน วันประชุมหารือเตรียมพร้อมการประเมิน (Consensus) 
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 และวันรับการตรวจประเมิน วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์  
โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางจะเตรียมนำเสนอรายละเอียดภาพรวมของสำนักหอสมุดกลาง ภายใน
ระยะเวลา 30 นาที และเตรียมการ Live streaming แสดงเว็บไซต์ การให้บริการ กิจกรรมหรือ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมถึงแสดงการพัฒนาเพ่ือมุ่ง VMV customer (Vision Mission Value และ
วิธีการฟังเสียงจากลูกค้า) ในปัจจุบันและอนาคต 
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 นอกจากนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เพ่ิมเติมจากในเล่มรายงาน จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง 
เช่น แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดกลาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ (Flow Chart) รายงานการประชุม 
รวมไปถึงแบบบรรยายลักษณะงานของบุคลากร (Job Description)  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะทำงานประชาสัมพันธ์   อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการ 
สำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง รายงานว่า  
จากการประชุมคณะกรรมการฯ รอบที่ผ่านมานั้น ได้ให้แต่ละฝ่ายหอสมุดฯ นำเสนอเนื้อหา (Content)  
ที่ได้รับความสนใจจำนวนมากและแสดงถึงอัตลักษณ์ของฝ่ายหอสมุด ปรากฏผลดังนี้ 

หน่วยงาน เนื้อหาที่ได้รับความสนใจจำนวนมาก 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เนื้อหาเก่ียวกับคณะวิชาและคำถามที่พบบ่อย 
ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อหาเก่ียวกับการให้บริการงานวิจัย การอ้างอิง และ 

การให้ความรู้ต่าง ๆ  
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนื้อหาเก่ียวกับหอเพชรทุกวันพระ และภาษาเสียง สำเนียง

เพชรบุรี 
หอจดหมายเหตุฯ เนื้อหาเก่ียวกับมหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง เนื้อหาเก่ียวกับประกาศเปิด-ปิดหอสมุดและประกาศต่าง ๆ  

 นอกจากนี้ ได้ขอให้คณะกรรมการฯ ที่ดูแลเพจของแต่ละหน่วยงานในสังกัด รายงานสถิติข้อมูล
จำนวนคนชื่นชอบและจำนวนผู้ติดตามแต่ละเดอืนเพิ่มเติมด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารจัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง รายงานความก้าวหน้า 
การดำเนินงานว่า นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฯ  
จะใช้งบประมาณที่ เหลืออยู่ไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุด (Collection) 
 ในห้องอนุสรณ์ฯ ดังกล่าว ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดทำรายการสิ่งของที่จะจัดซื้อ  เช่น กระดาษไร้กรด และ
ซองไมลาร์ (พลาสติกสำหรับจัดเก็บวัสดุจดหมายเหตุ) 
 นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฯ เพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการลงทะเบียนภาพถ่ายและของที่ระลึกในฐานข้อมูล และเริ่มสแกนภาพถ่ายแล้ว เมื่อสแกน
แล้วเสร็จ จะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ในซองไมลาร์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จึงจำเป็นต้องหยุดการดำเนินการต่าง ๆ หากสถานการณ์ดีขึ้น จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป 
 ทั้งนี้ ประธานเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางพิจารณาหารือกับ อาจารย์ ดร.สุภาพ  
เกิดแสง  ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ในเบื้องต้น ถึงการขอความอนุเคราะห์พ้ืนที่เครื่องแม่ข่าย 
(Server) ของสำนักดิจิทัลฯ จัดเก็บทรัพยากรห้องสมุด (Collection) ของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น 
มาลากุล  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 



- ๑๒ - 

  คณะกรรมการการสร้างนวัตกรรม  อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการ 
สำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการการสร้างนวัตกรรม สำนักหอสมุดกลาง รายงานว่า 
ได้ประชุมคณะกรรมการฯ วางแผนการดำเนินการทั้งหมด 6 รายการแล้ว ดังนี้ 
 

ลำดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 ศึกษาระบบ 
Sierra 
 

1. รองผู้อำนวยการสำนัก
หอสมุดกลางฝ่ายบริหาร 
2. นายพรชัย กุศลพลาเลิศ 
3. นายนพดล เอกผาชัย
สวัสดิ ์
 

3 
เดือน 

ศึกษาระบบ 
ร้อยละของ
ความสำเร็จ

35 

ศึกษาระบบ 
ร้อยละของ
ความสำเร็จ

70 

ศึกษาระบบ 
ร้อยละของ
ความสำเร็จ

100 

  

2 พัฒนาระบบ
คลังข้อมูล
ดิจิทัลสำหรบั
ภาพดิจิทัล 
 

1. น.ส.จุฑามาศ ถึงนาค 
2. นายนพดล เอกผาชัย
สวัสดิ ์
3. น.ส.ลินดา อยูสู่ง 
4. น.ส.จันทร์เพ็ญ กล่อมใจ
ขาว 

5 
เดือน 

ศึกษาระบบ
และเมทา

ดาตา 
ร้อยละของ
ความสำเร็จ

50 

ศึกษาระบบ
และเมทา

ดาตา 
ร้อยละของ
ความสำเร็จ

100 

วางแผน
พัฒนา

ระบบและ
ทรัพยากรฯ 
ร้อยละของ
ความสำเร็จ

100 

พัฒนา
ระบบ+
ทดลอง
นำเข้า

ทรัพยากรฯ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ
50 

 

พัฒนา
ระบบ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ
100 

3 ปรับปรุง
ระบบจอง
ห้อง 
 

1. นายพรชัย กุศลพลาเลิศ 
 

3 
เดือน 

วางแผน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
100 

ปรับปรุง
ระบบ+

พัฒนาAPI 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
50 

ปรับปรุง
ระบบ+

พัฒนาAPI 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
100 

 

  

4 เว็บไซต์
สำนักหอสมุด
กลาง 

1. รองผู้อำนวยการสำนัก
หอสมุดกลางฝ่ายบริหาร 
2. นายนพดล เอกผาชัย
สวัสดิ ์
3. นายพรชัย กุศลพลาเลิศ 

2 
เดือน 

วางแผน+
ปรับปรุง+

พัฒนา 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
50 

พัฒนา
ระบบแล้ว

เสร็จ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
100 
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ลำดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

5 รวบรวม
ข้อมูลข้อ
คำถามเพ่ือ
พัฒนาแชท 
บอต 
(Chatbot) 

1. น.ส.จุฑามาศ ถึงนาค 
2. น.ส.กรุณา ศรีเจริญ 
3. น.ส.จันทร์เพ็ญ กล่อมใจ
ขาว 
4. น.ส.ลินดา อยู่สูง 
 
 

1 
เดือน 

วางแผน+
รวบรวม
ข้อมูล 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
100 

    

6 ฐานข้อมูล
ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหาร
จัดการสำนัก
หอสมุดกลาง 

1. รองผู้อำนวยการสำนัก
หอสมุดกลางฝ่ายบริหาร 
2. นายพรชัย กุศลพลาเลิศ 

3 
เดือน 

  ศึกษาความ
ต้องการ

และ
จัดเตรียม

ข้อมูล 
ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

35 

พัฒนาระบบ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
70 

จัดอบรม
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
100 

  
 สำหรับโครงการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักหอสมุดกลาง นั้น สืบเนื่องจาก
ที่ได้จัดทำบันทึกขออีเมล์จากสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสร้างไดรฟ์ (Drive) เป็นฐานกลางไว้สำหรับแบ่งปันข้อมูล
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงจะพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบจัดการภายในองค์กร 
(Back Office) แทน โดยจะให้ผู้ที่รับผิดชอบข้อมูลในงานต่าง ๆ เช่น งานอาคารสถานที่ งานพัสดุครุภัณฑ์  
งานบุคลากร และงานประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งปันผ่านระบบนี้ ซึ่งสามารถกำหนดผู้เข้าถึงข้อมูลได้  
หากบุคคลผู้รับผิดชอบงานนั้นเกษียณหรือลาออก จะต้องส่งมอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้รับผิดชอบคนต่อไป 
 ทั้งนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการฯ มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

ลำดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินการ 

1 ศึกษาระบบ Sierra 
 

1. รองผู้อำนวยการสำนัก
หอสมุดกลางฝ่ายบริหาร 
2. นายพรชัย กุศลพลาเลิศ 
3. นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ 

3 เดือน - ดำเนินการในส่วนการศึกษาขอ้มูลด้าน
ฐานข้อมูลของระบบ Sierra แลว้เสร็จ 

2 พัฒนาระบบคลังข้อมูล
ดิจิทัลสำหรบัภาพดิจิทัล 
 

1. น.ส.จุฑามาศ ถึงนาค 
2. นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ ์
3. น.ส.ลินดา อยูสู่ง 
4. น.ส.จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว 

5 เดือน - ดำเนินการในส่วนเมทาดาตาแล้วเสร็จ 
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ลำดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินการ 

3 ปรับปรุงระบบจองห้อง 
 

1. นายพรชัย กุศลพลาเลิศ 
 

3 เดือน - ดำเนินการสอบถามทางสำนักดิจิทัลเพื่อ
ความชัดเจนในการพัฒนา 

4 เว็บไซต์สำนักหอสมุด
กลาง 

1. รองผู้อำนวยการสำนัก
หอสมุดกลางฝ่ายบริหาร 
2. นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ ์
3. นายพรชัย กุศลพลาเลิศ 

2 เดือน - ดำเนินการจัดทำ Mockup แล้วเสร็จ 

5 รวบรวมข้อมูลข้อคำถาม
เพื่อพัฒนา 
แชทบอต (Chatbot) 

1. น.ส.จุฑามาศ ถึงนาค 
2. น.ส.กรุณา ศรีเจริญ 
3. น.ส.จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว 
4. น.ส.ลินดา อยู่สูง 

1 เดือน - อยู่ในขั้นตอนติดตามการดำเนนิการ 

6 ฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสำนัก
หอสมุดกลาง 

1 . ร อ ง ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร ส ำ นั ก
หอสมุดกลางฝ่ายบริหาร 
2. นายพรชัย กุศลพลาเลิศ 

3 เดือน - จะเร่ิมดำเนินการสงิหาคม – ตุลาคม 
2564 

 ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สอบถามเพ่ิมเติมว่า พบปัญหาในการเก็บข้อมูล
ทรัพยากรห้องสมุด (Collection) ต่าง ๆ หรือไม่ จะได้เตรียมจัดสรรงบประมาณไว้สำหรับพ้ืนที่จัดเก็บ
ต่อไป 
 ประธานคณะกรรมการฯ เสนอความเห็นว่า ควรหารือขอความอนุเคราะห์จากสำนักดิจิทัล
เทคโนโลยี และให้สำนักดิจิทัลฯ ของบประมาณแผ่นดินสนับสนุนในส่วนนี้ เนื่องจาก ถ้าใช้พ้ืนที่จัดเก็บ
ภายนอกนั้น จะต้องเช่าระบบ Cloud ของบริษัทเอกชน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในระยะยาว และหากมี  
เครื่องแม่ข่าย (Server) เอง จะต้องจัดหาองค์ประกอบเพ่ิมเติม และอาจพบปัญหาในการดูแล  
เช่น ความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ  
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รับไปหารือกับ อาจารย์ ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้อำนวยการ 
สำนักดิจิทั ลเทคโนโลยี  ถึงพ้ืนที่ ในการจัด เก็บทรัพยากรห้องสมุด (Collection) เพ่ื อเผยแพร่  
ในนามมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย ข้อมูลต่าง ๆ ของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และ
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง จัดทำบันทึก  
ขอความอนุเคราะห์พ้ืนที่จัดเก็บในเครื่องแม่ข่าย (Server) ประมาณ 30 เทระไบต์ (TB) ไปยังสำนักดิจิทัล
เทคโนโลยี 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  3.๕  การชี้แจงข้อมูลกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส่งหนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบมายังมหาวิทยาลัย และพบว่า ฝ่ายหอสมุดเปิดให้
ผู้ประกอบการภายนอกเข้ามาใช้ พ้ืนที่  จำนวนทั้งหมด 4 ร้าน ประกอบไปด้วย ร้านกาแฟและ  
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ร้านถ่ายเอกสาร ภายในอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และร้านเครื่องเขียนและร้านขายเครื่องดื่ม 
ภายในอาคารหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นั้น 
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอทราบเพ่ิมเติมว่า สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง มีหลักเกณฑ์ 
ในการบันทึกบัญชีรายได้จากการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ (เงินสนับสนุน) แยกเป็นรายได้จากการรับบริจาคอ่ืน 
และรายได้ค่าสาธารณูปโภคอย่างไร  
 จึงได้จัดทำร่างตอบประเด็นหารือจากรายงานผู้สอบบัญชี และประชุมหารือกับผู้บริหารและ
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงขอคำปรึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด  
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ทั้ งนี้   
ได้ส่งตอบประเด็นหารือดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยด้วยแล้ว โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะกำหนด
วันเชิญไปให้ข้อมูลในภายหลัง 
 ประธานขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง ขอตัวอย่างหรือรูปแบบ 
ในการดำเนินการให้ผู้ประกอบการภายนอกใช้พื้นที่ จากมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้แก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  3.6  ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้จัดทำ
หนังสือหารือการขอใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เสนอผ่านอธิการบดีลงนาม ไปยังกรมสรรพากร เนื่องจากสำนักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงาน 
ที่ไม่ใช่คณะวิชา (ไม่มีการเรียนการสอน) จะสามารถมีเลขประจำตัวเพ่ือดำเนินการระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ได้หรือไม่ นั้น  
 กองกฎหมาย กรมสรรพากร ได้ส่งหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงและขอข้อมูล/หลักฐานเพ่ิมเติม
ประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง  
ได้จัดทำหนังสือตอบกลับ พร้อมแนบเอกสารเพ่ิมเติมไปด้วยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตอบกลับจาก
กรมสรรพากร  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  3.๕  การยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนที่เกิดคลาดเคลื่อน (G&E) 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้จัดทำบันทึกแจ้งว่า บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่าย
โปรแกรม Speexx โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ พบข้อมูล 
ทางเว็บไซต์ “บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์” ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ นำเสนอข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง นั้น 
 ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและผู้เขียน Blog ได้แสดง
ความเสียใจต่อการแสดงความเห็นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และตระหนักถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว 
 สำนักหอสมุดกลางได้ทำหนังสือชี้แจงและขออภัยไปยังศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าว ทั้งนี้ อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ฝ่ายบริหาร ได้ประสานกับ Google เพ่ือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
 ประธานเพ่ิมเติมว่า ขอให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ช่วยตรวจสอบ (Monitor) การเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ  ด้วย  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องสืบเนื่อง        
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 นั้น จึงเสนอให้ยังคงนโยบายการให้บริการยืมหนังสือผ่านไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ
การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home 100%) หากจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงาน ขอให้จำกัดจำนวน
คน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร และจำนวนวัน เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร และเสนองาน
บริการ ฝ่ายหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต พิจารณาแนวทางการให้บริการหากมีการปิดเมือง (Lockdown) 
ประธานขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ช่วยกันปฏิบัติการเพ่ือบริการนักศึกษาและคณาจารย์ 
 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ รายงานว่า นอกเหนือจาก 
การให้บริการยืมหนังสือทางไปรษณีย์แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำกิจกรรมให้บริการหลักสูตร 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online Course on Demand) มีผู้ประสงค์ใช้บริการจำนวนมาก และ 
จะประสานขอเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากอาจารย์แต่ละคณะวิชา เพ่ือหาทรัพยากรแบบ
ออนไลน์แทนตัวเล่ม 
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ รายงานว่า ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระกำหนด
จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ในวันจันทร์และวันอังคาร และจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 4 คนต่อวัน  
มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ยืมหนังสือทางไปรษณีย์จำนวนมาก การให้บริการผ่านระบบ Book 
Delivery ทำให้สะดวกและติดตามหนังสือได้  
  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
รายงานว่า ได้แบ่งบุคลากรเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. บุคลากรที่อาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย จะเข้า
ปฏิบัติงาน ณ อาคารหอสมุดฯ ทุกวัน และ 2. บุคลากรที่อาศัยอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้นำอุปกรณ์  
ไปปฏิบัติงานที่บ้าน และได้เปลี่ยนบริษัทในการส่งยืมหนังสือทางไปรษณีย์ เนื่องจากบริษัทเดิมนั้น  
มีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องกักตัว ไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่ ส่งผลให้มีหนังสือค้าง 
  นางอาทิตา นกอยู่  เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง เพ่ิมเติมว่า เดิมกำหนด ปฏิบัติ งาน  
ณ สถานที่ตั้ง ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับกองคลัง วิทยาเขตพระราชวัง 
สนามจันทร์ แต่เมื่อมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ข้อ 4 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านขั้นสูงสุด จึงเปลี่ยนเป็นเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง ไม่เกินจำนวนร้อยละ 20  
ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เพ่ือสะดวกต่อการประสานงานกับฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  
 ทั้งนี้  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่  6/2564  
ในวัน อังคารที่  29  มิถุนายน 2564  ขอให้ดำเนิ นการสำรวจการได้ รับวัคซีนของบุคลากร 
สำนักหอสมุดกลางสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการต่อไป นั้น นางสาวสินีนาฏ ทรัพย์แตง 
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ได้รายงานสรุปแบบสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากร 
สำนักหอสมุดกลาง พบว่า มีบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 70.73 และ
บุคลากรที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 24 คิดเป็น 29.27 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาจากคณะวิชา   
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนลดอัตราค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม
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การศึกษา ค่าหอพักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้นิสิตนักศึกษา นั้น นายสมภพ สุขดี รักษาการแทนหัวหน้างาน
นโยบายและนวัตกรรม ได้จัดทำร่างการวางแผนงบประมาณจัดซื้อทรัพยากรวัสดุทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 ในกรณี มหาวิทยาลัยศิลปากรลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาร้อยละ 50 
โดยรัฐบาลรับผิดชอบร้อยละ 30 และมหาวิทยาลัยรับผิดชอบร้อยละ 20 จึงได้เวียนหัวหน้าหน่วยงาน 
ในสังกัดพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว และจะกำหนดวันเพ่ือประชุมหารือกันอีกครั้ง เมื่อทราบความชัดเจนของ
มหาวิทยาลัยในการลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว  
 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สอบถามว่า หากประสงค์  
ทราบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในรายการต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาการลดการใช้
จ่ายงบประมาณของฝ่ายฯ ในปีงบประมาณ 2565 สามารถทำได้หรือไม่ 
 นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง รับไปสอบถามจาก นางสุกัญญา โภคา หัวหน้า
งานบริหารและทรัพยากรองค์การ สำหรับการโอนงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาจากคณะวิชานั้น จะจัดทำ
บันทึกส่งไปยังคณะวิชาเพ่ือตั้งเรื่อง หลังจากทราบความชัดเจนในการลดค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย  
 ประธานแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมว่า สำนักหอสมุดกลางจะต้องลดค่าวัสดุการศึกษาจากคณะวิชา  
ในจำนวนร้อยละที่เท่ากับคณะวิชาลดค่าธรรมเนียมให้นักศึกษา 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  ข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ 
                ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) ระหว่างสำนักหอสมุดกลาง 
               มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                 (องค์การมหาชน) 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้
จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ 
สู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และสำนักงาน
ส่งเสริมฯ จะมอบหนังสือให้สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1,000 เล่ม นั้น แต่เนื่องจาก สำนักงานส่งเสริมฯ 
ได้เปิดสาขาใหมใ่นพ้ืนที่ภาคใต้ จึงจะต้องนำหนังสือกระจายไปในพ้ืนที่ดังกล่าวต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔  ระบบฐานข้อมูลคลังปัญญา (Silpakorn University Repository: SURE) 
สรุปเรื่อง   นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่
ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการ ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 23 มีคลังข้อมูลผลงานวิจัยในรูปแบบสื่อดิจิทัล แสดงผลข้อมูลผลงานทางวิชาการ
ที่โดดเด่นของคณะวิชา ได้ทดสอบระบบในแม่ข่ายของ บริษัท ลานเกียร์เทคโนโลยี จำกัด แล้ว เป็นไป
ตามที่ประสงค์ แต่เมื่อมาทดสอบในฐานของสำนักหอสมุดกลาง พบปัญหาพ้ืนที่เต็ม จึงนำเข้าข้อมูลไม่ได้  
ทั้งนี้ ได้แจ้งสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือขอ SSL (Secure Socket Layer) การเข้ารหัสข้อมูล เพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างเครื่องแม่ข่ายกับเว็บไซต์หรือ
แอพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้งาน แต่พบว่า SSL ไม่ทำงาน จึงหารือไปทาง นายฉลอง วิริยะธรรม 
หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สำนักดิจิทัลฯ รวมถึงได้แจ้งบริษัทฯ ให้แก้ไขจำนวน  
การเข้าชมคลังข้อมูลและคลังปัญญาด้วยแล้ว 
 ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุกสาขา
ด้านศิลปะ การออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้านโบราณคดี พบปัญหาในการโอนฐานข้อมูล 
3,000 รายการ จาก บัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากพ้ืนที่สำหรับระบบเต็ม ซึ่งจะส่งผลต่อโปรแกรมการเรียก
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ข้อมูลกลับคืน (Backup) แต่พ้ืนที่ ในการทำงานเพ่ือรับไฟล์ยังเหลืออยู่ จึงได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
โดยการลบไฟล์บางรายการออก และหากจะใช้ เครื่องแม่ข่าย (Server) เครื่องใหม่ ต้องรอให้การติดตั้ง 
อินเทอร์เนตของวังท่าพระแล้วเสร็จ ทั้งนี้ อาจต้องตรวจรับงานผ่านเครื่องแม่ข่ายของบริษัทไปก่อน 
เนื่องจากปัญหาที่พบเป็นของสำนักหอสมุดกลาง กำหนดทดสอบระบบกับ บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด 
(Facgure) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  
 อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร เสนอให้ประชุมหารือ 
กับสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เนื่องจากสำนักหอสมุดกลางมีโครงการจำนวนมากที่ต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕  การคืนค่าบำรุงหอสมุดสำหรับสมาชิกรายปี 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้หารือกับ 
กองกฎหมาย เรื่อง การคืนเงินค่าบำรุงหอสมุดสำหรับบุคคลทั่วไป แล้ว ทราบว่าการคืนค่าบำรุงที่เรียกเก็บ
แล้วนั้น จะต้องเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.ม.  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 พิจารณาการคืนค่าบำรุงหอสมุดทั้ง 11 รายแล้ว เห็นชอบตามที่สำนัก
หอสมุดกลางเสนอ  
 สำหรับการสมัครสมาชิกหอสมุดต่อไปนั้น ประธานขอให้ฝ่ายหอสมุดฯ ถือปฏิบัติตามประกาศ 
เรื่อง อัตราค่าบำรุงหอสมุดสำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2564  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  การทบทวน แก้ไข และปรับปรุงประกาศฉบับต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ส่ง
บันทึกหารือไปยังกองกฎหมาย กองกฎหมายเสนอให้สำนักหอสมุดกลางปรับแก้ไขระเบียบก่อน  
แล้วจึงจะจัดทำประกาศภายใต้ระเบียบฯ ในภายหลังได้ โดยจะเวียนเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังฝ่ายหอสมุด  
เพ่ือพิจารณาหารือร่วมกันต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  แผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติงานของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ  
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ 
ประธานกรรมการ แจ้งว่า หากหน่วยงานใดประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาหน่วยงาน ที่แตกต่างไป 
จากที่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว หลังจากการรับตำแหน่ง สามารถดำเนินการได้ภายใน 90 วัน  
โดยขอให้ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดที่ได้เสนอมหาวิทยาลัย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง เพ่ิมเติมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้หน่วยงานปรับตัวชี้วัดที่จะต้องรายงาน
มหาวิทยาลัยได้ โดยจะเป็นตัวชี้วัดของปีที่  3 ซึ่งตรงกับปีงบประมาณ 2565 ตามแผนพัฒนา 
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2563 - 2566) และขอให้พิจารณา
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ 4 ของปีงบประมาณ 2566 ด้วย  



- ๑๙ - 

 อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เสนอขอให้
ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลางเพ่ือพิจารณาตัวชี้วัดที่จะปรับแก้ไข 
 ที่ประชุมมีมติกำหนดประชุมร่วมกันในภายหลัง และขอให้ นายสมภพ สุขดี รักษาการแทน
หัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม เวียนเอกสารแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2563 – 2567 แผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี 
(พ.ศ.2563 - 2566) และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ให้คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาก่อน 
การประชุม 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1  การจัดอบรมของฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
สรุปเรื่อง นางสมปอง มิสสิตะ แจ้งที่ประชุมทราบว่า กำหนดจัดโครงการ Library Talks  
ตอน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้ โดยวิทยากร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ขณะนี้ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ 
สำหรับโครงการอ่ืน อยู่ระหว่างหาวิทยากร สำหรับปีงบประมาณ 2565 จะต้องหารือแผนโครงการ/
กิจกรรมต่อไป 
 ประธานขอให้จัดโครงการที่มีความหลากหลาย เช่น เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ในด้านต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เช่น ด้านศิลปะ ด้านกราฟิก และการทำเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ และสร้างเวที (Platform) ในการเรียนรู้ ทั้งนี้ ขอให้ นายสมภพ 
สุขดี รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม ศึกษาว่าจะจัดในลักษณะการสัมมนาออนไลน์  
เพ่ือรองรับผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก (Zoom Video Webinars) ได้หรือไม่ หรืออาจต้องสมัครสมาชิก 
ZOOM Meeting Business Premium 
 นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
กำหนดจัดโครงการ Design Thinking : การคิดเชิงออกแบบเพ่ือการเรียนแบบไร้ขอบเขต ในวันที่   
3 สิงหาคม 2564 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการ และมีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 8 คน โดยกำหนดประชุมเตรียมการในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  
 ประธานขอให้เร่งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวในช่องทางต่าง ๆ ต่อไป 
 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
แจ้งเพ่ิมเติมว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการทักษะสุดปังที่คนรุ่นใหม่ต้องมี  ตอน Designing your Life สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิทยากร ดร.ปัง เพ่ิมสิทธิ์ นำประสิทธิผล นักจิตวิทยาที่ปรึกษา  
ผู้ก่อตั้ง Modular Consulting กำหนดจัดภายในเดือนสิงหาคม 2564 

2. โครงการ Happy Money Happy Retirement สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย 
เพ่ือวางแผนการใช้ชีวิต การออม การลงทุนและการเตรียมเกษียณอายุ โดยวิทยากร  
ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดภายในต้นเดือน
กันยายน 2564  

 ประธานเสนอว่า โครงการต่าง ๆ ที่จัด ควรเปิดสาธารณะให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังได้ เช่น การสอน
การลงทุนในสภาวะวิกฤต หรือนักลงทุนรุ่นใหม่ เพ่ือการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ (Learning Center) 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 



- ๒๐ - 

ระเบียบวาระท่ี  6.2  การชำระเงินสมัครสมาชิกหอสมุดและค่าปรับ 
สรุปเรื่อง ประธานสอบถามว่า ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกหอสมุด สามารถสมัคร 
และชำระเงินออนไลน์ได้หรือไม่ รวมถึงกรณีการชำระค่าปรับด้วย 
 นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งว่า ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินเข้าบัญชี  
ของฝ่ายหอสมุดได้ และฝ่ายหอสมุดจะต้องถอนเงินและนำเงินส่งกองคลัง สำหรับการจัดทำ QR Code 
จากธนาคาร นั้น อยู่ระหว่างดำเนินการและการใช้บริการ K-Cash Connect Plus (การโอนเงิน)  
จะประสานกับธนาคารขอรายละเอียดต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๓.0๐  น. 
 
 

นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นางอาทิตา  นกอยู่ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 

วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

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

 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล  จั่นเงิน   ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง          ประธาน 
๒. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน    รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๓. อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม    รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง         กรรมการ 

       ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
๔. นางสมปอง  มิสสิตะ       หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์         กรรมการ 
๕. นางจรินทร์  คิดหมาย     หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ          กรรมการ 
๖. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน    รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุด         กรรมการ 

       วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี          
๗. นางอาทิตา  นกอยู ่     เลขานุการส านักหอสมุดกลาง          กรรมการ 

                  และเลขานุการ 
๘. นายสมภพ  สุขดี      รักษาการแทนหัวหน้า          กรรมการและ 

       งานนโยบายและนวัตกรรม         ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล    ผู้ช่วยเลขานุการส านักหอสมุดกลาง        กรรมการและ 
                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ         ผู้ช่วยเลขานุการ

     
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค    หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  
  

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน  
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ 2๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 



- ๒ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  การขอความร่วมมือลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนลดอัตราค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าหอพักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้นิสิตนักศึกษา ตามความเหมาะสมเพ่ือลดผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรส่วนมากได้รับเงินส่วนเกินจากการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนแล้ว แต่บางส่วนยังไม่ได้
รับ เนื่องจากไม่ได้ผูกบัญชีกับพร้อมเพย์ซึ่งเป็นการโอนเงินผ่านเลขประจ าตัวประชาชน หรือเบอร์
โทรศัพท์มือถือ  
 ส าหรับงบประมาณเงินรายได้ที่ส านักหอสมุดกลางจะได้รับจากมหาวิทยาลัย นั้น ยังไม่ปรากฏ
สัดส่วนที่ชัดเจน แต่มีแนวโน้มว่าในภาคการศึกษาต้น จะลดตามสัดส่วนเดียวกันกับที่ลดให้นักศึกษา  
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือเตรียมการวางแผนการใช้เงินงบประมาณ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  การขอความอนุเคราะห์เครื่องแม่ข่าย (Server) จากส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ทราบปัญหาจาก อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน  
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับพ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บฐานข้อมูลคลังปัญญา 
(Silpakorn University Repository : SURE) ไม่เพียงพอ และการเชื่อมโยงข้อมูลของนักศึกษาเข้ากับ
ระบบหอสมุด นั้น จึงได้หารือกับ อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี  
และได้แนวทางในการด าเนินงานแต่ละรายการ ดังนี้ 

1. ส านักหอสมุดกลางจะเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บไฟล์วิดีโอความชัด 4K เป็น Full HD และ 
จะจัดท าแผนเป้าหมายพ้ืนที่การจัดเก็บในแต่ละระยะและแต่ละปี เสนอขอความอนุเคราะห์ 
ไปยังส านักดิจิทัลเทคโนโลยี  

2. ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีจะด าเนินการในเรื่องระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของนักศึกษาเข้ากับ
ระบบหอสมุด ให้เป็นระบบเดียวกัน เพ่ือให้การด าเนินงานราบรื่นและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

ประธานขอให้ อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร รับผิดชอบ
ในเรื่องดังกล่าวต่อไป และขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง จัดท าบันทึก 
ขอความอนุเคราะห์ทั้ง 2 รายการ ไปยังส านักดิจิทัลเทคโนโลยีต่อไปด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  งานวันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน 
วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งถัดไป ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ส าหรับงานวันศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 
17/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีมติเน้นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ และจ ากัดผู้เข้าร่วม
งานไม่เกิน 50 คน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการขออนุญาตการจัดงานดังกล่าว 
 ในการนี้ ส านักหอสมุดกลางจะจัดท าระบบออนไลน์เพ่ือร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  
ซึ่งจะเป็นลักษณะเสมือนจริง (Virtual) ประกอบไปด้วย ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระเสมือนจริง ซึ่งท าจากภาพ  
3 มิติของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ในรูปแบบคลังภาพเสมือนจริง 
(Virtual Gallery) โดยจะจัดแสดงข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และผลงานของศิลปินท่านต่าง ๆ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 



- ๓ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  รายงานการจัดกิจกรรมและการด าเนินงาน 
สรุปเรื่อง นางสมปอง  มิสสิตะ  หัวหน้าฝ่ายหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ รายงานการจัด
กิจกรรมของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑ – 31 กรกฎาคม 2564  หอสมุดฯ ปิดบริการ เพื่อการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่แพร่กระจายมากข้ึน 

ทุกวันตลอดเดือนกรกฎาคม 2564  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม และเรื่องราว 
(Content) ต่างๆ บน Facebook (ตามรายงานสถิติ) 

7, 14, 21, 28 กรกฎาคม 2564  รายการวิทยุออนไลน์ 4 เรื่อง 
“SNC Library Podcast : “อวดดี...เพราะมี (ของ) ดีจะอวด” 
“SNC Library Podcast : “ที่มาแห่งนาม...โรงเรียนราชินบีูรณะ” 
“SNC Library Podcast : “พระปฐมวิทยาลัย คือ โรงเรียนตัวอย่างมณฑลนครชัยศรี” 
“SNC Library Podcast : “สระน้ าจันทน์...สนามจันทร์ เดิมนั้นมีโบสถ์พราหมณ์” 

  1 - 9 กรกฎาคม 2564  ขนย้ายวารสารเย็บเล่มภาษาต่างประเทศจากชั้น 2 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ไปอาคารอเนกประสงค์ 
  10 กรกฎาคม 2564  กิจกรรม Information Literacy : Online On Demand เรื่อง 
“การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ / การติดตั้ง VPN” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ให้กับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ (หัวข้อ ICT Skills for research 
purposes) จ านวน 19 ราย 

30 กรกฎาคม 2564  กิจกรรม Information Literacy : Online On Demand เรื่อง 
“การใช้ EndNote” ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 2 ราย 
  นางจรินทร์  คิดหมาย  หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  รายงานการจัดกิจกรรม 
ของฝ่ายหอสมุดฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  5 กรกฎาคม 2564  บริษัทลานเกียร์ นัดประชุมกับหอสมุดวังท่าพระเพ่ือน าเสนอ
ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร 
  6 – 30 กรกฎาคม 2564  หัวหน้างานบริการสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัทลานเกียร์เพ่ือปรับปรุง แก้ไขระบบคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  20 กรกฎาคม 2564  หอสมุดมอบหมายบุคลากรจัดส่งหนังสือฟรีให้ผู้ใช้บริการ 
ทางไปรษณีย์ และมอบหมายงาน Work from Home ระหว่าง 20 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมเพ่ือป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14 
  22 กรกฎาคม 2564  บริษัทลานเกียร์ ส่งมอบรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (SURE) เพ่ือการประกันคุณภาพด้านการปรับปรุงพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโปรแกรม dspace 
  27 กรกฎาคม 2564  ดร.นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
พิเศษ และนางสาวสุจิตรา ส าราญใจ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการสืบค้น
ข้อมูล และการใช้ฐานข้อมูลของหอสมุดเพ่ือท าศิลปะนิพนธ์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 
รายวิชา 363 234 โครงการศึกษาส่วนบุคคล 3 (Individual Project) 
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  30 กรกฎาคม 2564  หัวหน้างานบริการสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ เข้าทดสอบการถ่ายโอนข้อมูล (Transfer) วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลของบัณฑิต
วิทยาลัยสู่คลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากรที่บริษัทแฟกเกอร์พัฒนา 
   31 กรกฎาคม 2564  ดร.นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
พิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการระบบการอ้างอิงด้วยโปรแกรม endnote”  
แก่นักศึกษาปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ 

 นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี รายงานการจัดกิจกรรมของฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้  

1 – 31 กรกฎาคม 2564  - ปิดบริการหอสมุดฯ ตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

- ประชาสัมพันธ์สารสนเทศออนไลน์ ผ่าน Facebook และสื่อประชาสัมพันธ์หอสมุด 
- ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ (Kerry) และส่งภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (SUP 

Book Delivery)  
- บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)  
- ภาษาเสียง ส าเนียงเพชรบุรี 

  3 กรกฎาคม 2564  บุคลากรหอสมุดฯ เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่  2  
ณ โรงพยาบาลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

5 – 6 กรกฎาคม 2564  ติดตั้งกล่องอะคริลิค 
  นางอาทิตา  นกอยู่   เลขานุการส านักหอสมุดกลาง รายงานการจัดกิจกรรม 
ของส านักงานส านักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  2 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 – 12.00 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Microsoft Teams จากห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 อาคารส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
  14 กรกฎาคม 2564  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
สังกัด ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
  16 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 – 11.00 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
  16 กรกฎาคม 2564  เวลา 11.00 – 12.00 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2564 
ครั้งที่ 1/2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
  16 กรกฎาคม 2564  ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า ต าแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัด ส านักงาน
ส านักหอสมุดกลาง ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
  20 กรกฎาคม 2564  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางร่วมประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2564 
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
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  22 กรกฎาคม 2564  ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
  23 กรกฎาคม 2564  เวลา 10.00 น. รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ฝ่ายบริหาร เลขานุการส านักหอสมุดกลาง และนางสาวสินีนาฏ ทรัพย์แตง ร่วมแจ้งรูปแบบการสอบ  
ในต าแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
  29 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 – 15.00 น. ด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ในลักษณะการสอบออนไลน์ 
(Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM มีผู้สอบทั้งหมด 5 คน 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  รายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ
ของหอสมุด ทั้ง ๓ ฝ่าย และจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร ์

หอสมุดฯ 
เพชรบุร ี

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

๑ จ านวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้ง 0  0  0  4  0  4 

  คน 0  0  0  4  0  4 

 ๑.๑ บุคคลภายใน ครั้ง 0  0  0  4 0 4 

  คน 0  0  0  4 0 4 

 ๑.๒ บุคคลภายนอก ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๑.๓ ในเวลาราชการ ครั้ง 0  0  0  4 0 4 

  คน 0  0  0  4 0 4 

 ๑.๔ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 จันทร์ – ศุกร ์ คน 0  0  0  0 0 0 

 ๑.๕ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 เสาร์-อาทิตย ์ คน 0  0  0  0 0 0 

๒ จ านวนผู้ใช้บริการยมื-คืน 
: ตามประเภทผู้ใช้ 

       

 ๒.๑ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

ครั้ง 731  749  24  0 0 1,504 

 
 

๒.๒ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท 

ครั้ง 233  453  0  0 0 686 

 ๒.๓ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก 

ครั้ง 91  48  7  0 0 146 

 ๒.๔ อาจารย ์ ครั้ง 41  87  71  0 0 199 

 ๒.๕ พนักงาน ครั้ง 17  70  22  4 0 113 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร ์

หอสมุดฯ 
เพชรบุร ี

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

 ๒.๖ ลูกจ้างประจ า ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๒.๗ ลูกจ้างช่ัวคราว ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๒.๘ อื่น ๆ ครั้ง 0  32  0  0 0 32 

๓ จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๓.๑ หนังสือใหม ่ ช่ือ 115  91  150  6 0 362 

 ประจ าเดือน เล่ม 115  95  156  12 0 378 

 ๓.๒ โสตทัศนวัสด ุ รายการ 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๓ วิทยานิพนธ ์ เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๔ e-Book เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๕ e-Thesis เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๖ ฐานข้อมลูออนไลน์  
(นับเฉพาะของ สกอ. และ
หอสมุดฯ บอกรับ) 

ฐาน 0  0  0  0 22 22 

 ๓.๗ การน าเข้าข้อมลู 
ในคลังปัญญา 

ข้อมูล/
เรื่อง 

2  0  0  0 0 2 

๔ การใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๔.๑ ยมืหนังสือ เล่ม 1,977  1,385  855  25 0 4,242 

 ๔.๒ คืนหนังสือ เล่ม 472  482  105  25 0 1,084 

 ๔.๓ ยมืโสตฯ รายการ 0  4  8  10 0 22 

 ๔.๔ คืนโสตฯ รายการ 0  0  1  10 0 11 

 ๔.๕ ขอยืมระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 0  18  3  0 0 21 

 ๔.๖ ให้ยมืระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 0  208  5  0 0 213 

 ๔.๗ ห้องฉายภาพยนตร ์ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๘ ห้องคอมพิวเตอร ์ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๙ ห้องประชุมกลุม่ย่อย ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๑๐ การใช้หนังสือ
ภายในห้องสมดุ 

เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๑๑ ค่าปรับและรายได้
จากการบริการอื่น ๆ 

บาท 0  2,092  2,690  0 0 4,782 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร ์

หอสมุดฯ 
เพชรบุร ี

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

๕ การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ 

       

 ๕.๑ Renew Online เล่ม 1,050  465  298  0 0 1,813 

 ๕.๒ Website ครั้ง 1,734  7,460  0  0 8,799  17,993 

 ๕.๓ Thesis Online ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๕.๔ ฐานข้อมลู สกอ.
บอกรับ 

ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๕.๕ ฐานข้อมลูที่ส านัก
หอสมุดกลางบอกรับ 

ครั้ง 7  0  0  0 0 7 

 ๕.๖ จ านวนการเข้าชม
คลังข้อมูลและคลังปัญญา 

ครั้ง      176,177 

 

ล าดับที ่ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา/หน่วยงาน หน่วยนับ (รายการ) ร้อยละ 

๑ คณะจติรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ์ 128 4.78% 

๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 217 8.11% 

๓ คณะโบราณคด ี 688 25.71% 
๔ คณะมณัฑนศลิป ์ 44 1.64% 
๕ คณะอักษรศาสตร ์ 557 20.81% 

๖ คณะศึกษาศาสตร ์ 587 21.94% 

๗ คณะวิทยาศาสตร ์ 87 3.25% 

๘ คณะเภสัชศาสตร ์ 79 2.95% 

๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 64 2.39% 

๑๐ คณะดุริยางคศาสตร ์ 5 0.19% 

๑๑ คณะสัตวศาสตร์ฯและเทคโนโลยีการเกษตร 6 0.22% 

๑๒ คณะวิทยาการจัดการ 147 5.49% 
๑๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 0.15% 
๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย 22 0.82% 
๑๕ วิทยาลัยนานาชาต ิ 0 0.00% 
๑๖ อื่นๆ (ศูนย์/ส านัก/ร.ร.สาธิต) 41 1.53% 

 รวม 2,676 100.00% 

* รายงานสถิติ การเข้ าใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์  (สกอ.) และรายงานสรุปการใช้ งานระบบ Turnitin  
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  รายงานสรุปยอดการใช้จ่ายเงินประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู่  เลขานุการส านักหอสมุดกลาง  รายงานการใช้จ่ายเงินของ 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานส านักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม และสรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากระบบ SU-ERP ณ วันที่ ๒3 สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

สรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑. งบประมาณแผ่นดิน   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมตั ิ อนุมตัิ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได ้

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (งบด าเนนิงานและงบลงทุน) 

     ๒77,4๐๐.๐๐        ๒65,4๐๐.๐๐     ๙๕.67        ๒6๕,400.00     100.00      0.00 

๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมตั ิ อนุมตัิ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได ้

๑. แผนงานจดัการศกึษาอดุมศึกษา (งานบรหิารทั่วไป)  

 ๓3,634,696.98 ๒1,289,836.98  ๖3.30   14,350,560.35 67.41 6,939,276.63 
๒. แผนงานจดัการศกึษาอดุมศึกษา (โครงการจดหมายเหตุ) 

 ๔๒๘,๔๐๐.๐๐ 338,๔๐๐.๐๐  ๗๘.๙๙   217,900.๐๐ 64.39 120,5๐๐.๐๐ 
๓. โครงการช่วยเหลือผูก้ระทบวกิฤต (COVID-๑๙) 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐   ๑,236,403.62 82.43 263,596.38 

 ส าหรับงบประมาณโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยได้อนุมัติขยาย
ระยะเวลาการจัดท าโครงการไปในปีงบประมาณ 2565 ด้วยแล้ว และโครงการช่วยเหลือผู้กระทบวิกฤต 
(COVID-19) นั้น ได้ยกยอดงบประมาณไปสะสมในปีงบประมาณถัดไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 
   คณ ะกรรมการการจัดการความรู้   นางวิ ไลรักษ์  แก้ววิ ไล  ผู้ ช่ วยเลขานุการ 
ส านักหอสมุดกลาง ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายงานว่า ได้ด าเนินการถอดองค์ความรู้
บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ นายศิริ อ่อนดี และนางวาสนา  
พุ่มประทุม เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการถอดองค์ความรู้ของ นางจรินทร์ คิดหมาย 
และนายไมตรี กิมฮวย  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้า 
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานว่า อยู่ระหว่าง
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ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และจะจัดท าบันทึกติดตามความก้าวหน้า 
ไปยังหน่วยงานในสังกัด เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน ต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา   อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม  
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายงานว่า ได้รับการตรวจประเมินไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ได้รับ
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาจากประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในด้านการชี้แจงงบประมาณ และ
กระบวนการงานประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอรายงานป้อนกลับ และจะก าหนดวันประชุม
คณะกรรมการฯ ต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะท างานประชาสัมพันธ์   อาจารย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการ 
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะท างานประชาสัมพันธ์ ส านักหอสมุดกลาง รายงานว่า  
อยู่ระหว่างก าหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  
ตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารจัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ส านักหอสมุดกลาง รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานว่า ได้จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บเอกสารและสิ่งของในห้องอนุสรณ์ฯ และได้ด าเนินการ
จัดเก็บด้วยแล้ว จึงขอหารือ นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ว่า เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้หยุดด าเนินการ แต่วางแผนไว้ว่า 
จะด าเนินการต่อในกลางเดือนกันยายน 2564 จึงจะขอกุญแจห้องอนุสรณ์ฯ เพ่ือเข้าปฏิบัติงานได้หรือไม่ 
 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ แจ้งว่า สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ 
โดยขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง ประสานกับ นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว 
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้โดยตรง 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการนวัตกรรม
ด้านต่าง ๆ ส านักหอสมุดกลาง รายงานว่า ตามที่ส านักหอสมุดกลางร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรวิทยาการข้อมูล) จัดท ากรอบความร่วมมืองานวิจัยทางวิทยาการข้อมูล
และโบราณคดีเชิงดิจิทัล นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส วงศ์ทวีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ประสานงานโครงการ ได้จัดท าบันทึกเวียนไปยังภาควิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสอบถาม
วันที่สะดวกเพ่ือก าหนดวันประชุมด้วยแล้ว โดยคณะกรรมการการสร้างนวัตกรรมจะเป็นผู้แทน 
ส านักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุมหารือโจทย์วิจัยและการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ต่อไป 
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 ในการนี้ นายพรชัย กุศลพลาเลิศ นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานส านักหอสมุดกลาง  
ได้จัดท าร่างระบบศูนย์ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการมาด้วยแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏบนจอภาพ  
ซึ่งสามารถเพ่ิมเติมระบบต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบครุภัณฑ์ส านักงาน ทั้งนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานเว็บไซต์
ข้อมูลเปิดของภาครัฐ (Open Government Data) โดยจะจัดแบ่งประเภทข้อมูลตามมาตรฐานเป็นกลุ่ม
ต่อไป และขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลและการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น  
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณของแต่ละหอสมุด 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้การเปิดเผยข้อมูลด้านงบประมาณ ขอให้เป็นสิทธิส าหรับผู้บริหาร
และหัวหน้าฝ่ายก่อน เนื่องจากตัวเลขจะยังไม่แน่นอน เมื่อครบปีงบประมาณ จึงเผยแพร่ข้อมูลภาพรวม
รายปีส าหรับบุคลากรต่อไป 
 อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า 
ขณะนี้  อยู่ ระหว่างการจัดท าข้อมูลและตารางการเปิดเผยข้อมูลในระดับต่าง ๆ เมื่ อแล้วเสร็จ  
จะเวียนหน่วยงานในสังกัดพิจารณาและก าหนดผู้รับผิดชอบต่อไป 
 ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ขอให้คณะกรรมการฯ ช่วยออกแบบระบบการแสดงผลข้อมูล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ของหน่วยงานในการจัดซื้อหนังสือ เนื่องจากภายหลังได้รับการอนุมัติ
เบิกจ่ายแล้ว ระบบจะยังไม่ตัดงบประมาณในทันที มีกระบวนการในการเบิกจ่าย ส่งผลให้ตัวเลข
งบประมาณใน MIS ไม่สอดคล้องกับตัวเลขที่ใช้จ่ายจริง กรณีนี้ ขอให้แสดงผลเป็น ก าลังรอ (Pending) 
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร รับไปหารือกับผู้เกี่ยวข้อง โดยอาจ
พัฒนาเป็น Microsoft Excel เผยแพร่ใน Onedrive เพ่ือท างานร่วมกัน โดยให้ผู้รับผิดชอบทางฝ่าย
หอสมุดฯ กรอกข้อมูลการจัดซื้อ มีสถานะเป็น ก าลังรอ (Pending) และขอให้ นางสุกัญญา โภคา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรองค์การ เข้าตรวจสอบ
เปลี่ยนสถานะ เมื่อมีการตัดงบประมาณในระบบแล้ว 
 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอให้พัฒนาระบบในแนวทาง 
ส านักงานสี เขียว (Green Office) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี เป้าหมายว่าจะเป็นวิทยาเขตสี เขียว  
น าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานมากขึ้น ให้ครอบคลุมหน่วยงานในสังกัดและคณะกรรมการแต่ละชุดของ
ส านักหอสมุดกลาง 
 อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เพ่ิมเติมว่า 
ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) แทน
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางนั้น มีมหาวิทยาลัยในข่ายงานห้องสมุดฯ ได้รับรางวัล Green Office และ 
Green Library เหรียญทอง และยินดีจะแบ่งปันข้อมูล จึงขอความอนุเคราะห์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด
กลาง ประสานขอข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังกล่าว 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  3.๕  การก าหนดจ านวนระดับต าแหน่งในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
             ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
         ให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก
การจัดท าประเมินค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ เสนอไป
ยังมหาวิทยาลัยแล้วนั้น  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ งที่  4/2564 เมื่ อวันที่  
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21 เมษายน 2564 ได้พิจารณาอนุมัติให้ก าหนดจ านวนระดับต าแหน่งในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เรียบร้อยแล้ว  
ตามรายละเอียดในประกาศ เรื่อง ก าหนดจ านวนระดับต าแหน่งในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือ น 
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และ นางสาวสินีนาฏ 
ทรัพย์แตง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานส านักหอสมุดกลาง ได้จัดท าสรุปตารางแสดง
จ านวนระดับต าแหน่ งที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  และระดับต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่มีคนครองของ 
ส านักหอสมุดกลาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องตรวจสอบจ านวนระดับต าแหน่งที่สภาอนุมัติในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีกรอบต าแหน่งว่าง
แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 และเตรียมจัดท า
ผลงานประกอบการยื่นขอ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานหลัก หรือผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือ
ผลงานวิจัย หรือผลงานลักษณะอ่ืน หากเป็นต าแหน่งทางวิชาชีพ หน่วยงานจะต้องเตรียมจัดสรร
งบประมาณด้านค่าตอบแทนไว้ด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องสืบเนื่อง        
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ได้ประกาศ เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการในการด าเนินงานเพ่ือควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และ
ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอประกาศแนวทางการด าเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ อย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย ในส่วนส านักงานส านักหอสมุดกลาง จะเปิดท าการ 
ทุกวัน โดยจะหมุนเวียนบุคลากรมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งไม่เกินจ านวนร้อยละ 20 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14 ไปก่อน 
 ประธานขอให้หน่วยงานในสังกัดจัดกลุ่มหมุนเวียนสลับเข้าปฏิบัติงานเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือลด  
การแออัดและเพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรในวงกว้าง และสอบถามผลตอบรับของการให้บริการยืม
หนังสือผ่านไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และแนวทางการติดตาม (Tracking) การจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
(EMS) ของแต่ละหอสมุด ว่าจะสามารถด าเนินการไปในแนวทางเดียวกันทุกหอสมุดได้หรือไม่ ขอให้ 
งานบริการสารสนเทศของแต่ละหอสมุดพิจารณาตามเห็นสมควร  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาจากคณะวิชา   
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะก าหนดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน รวมถึงตัวชี้วัดและงบประมาณ ในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.  
สืบเนื่องจากการรับการตรวจประเมินไปนั้น ได้รับข้อเสนอเพ่ือพัฒนาในการจัดสรรทรัพยากร จึงมีแนวคิด
ว่าจะท าให้เกิดกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ประกอบการใช้เทคโนโลยีระบบต่าง ๆ และ 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหามานั้น สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรหรือคณะวิชาหรือไม ่จึงจะขอ
หารือการพัฒนาระบบดังกล่าว กับอาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร 
ว่าจะสามารถจัดท าระบบดังกล่าวได้หรือไม่ และต้องเตรียมงบประมาณส าหรับการด าเนินการด้านใดบ้าง  
 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ิมเติมว่า ได้จัดท าบันทึก 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) จากคณะวิชาไปแล้วเมื่อ 2 – 3 ปีก่อน  
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แต่ ได้รับข้อมูลกลับมาเพียง 1 คณะวิชา และได้จัดท าฐานข้อมูลไว้  จึงเสนอว่าอ าจต้องหารือ 
ขอความอนุเคราะห์สิทธิการเข้าถึงข้อมูลว่า แต่ละวิชาและหลักสูตร ใช้ทรัพยากรสารสนเทศใดบ้าง  
ไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต่อไป 
 อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพ่ิมเติมว่า 
ผู้บริหารส านักหอสมุดกลางต้องเข้าถึงผู้ใช้บริการแต่ละคณะวิชาเพ่ือรับ ฟังความต้องการด้วย ทั้งนี้  
ในการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศนั้น ขอให้เพ่ิมช่องส าหรับใส่ข้อมูลว่า การเสนอซื้อนี้ สอดคล้องกับ
รายวิชาใด เพื่อทีฝ่่ายหอสมุดจะได้มีข้อมูลส าหรับจัดท าฐานข้อมูลได้ในอนาคต 
 ประธานขอให้ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้องระหว่างฐานข้อมูลรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ทีฝ่่ายหอสมุดได้จัดท าไว้และขอข้อมูลจากคณะวิชาอีกครั้ง โดยขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ 
เลขานุการส านักหอสมุดกลาง จัดท าบันทึกขอข้อมูล (มคอ.3) ส่งไปยังคณะวิชาด้วย 
 ทั้งนี้ ประธานขอให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดหารือภายในหน่วยงานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ อัตลักษณ์ของฝ่ายหอสมุดแต่ละวิทยาเขต และตอบสนอง
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นก่อน เพ่ือจะได้น ามาพิจารณาในการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ต่อไป    

อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพ่ิมเติมว่า 
สามารถอ้างอิงข้อมูลจากตาราง 2.1-3 และตาราง 7.1-4  ในเล่มรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกอบการพิจารณาการจัดท าแผนการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดได้ 
และสามารถเสนอปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดได้  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  ข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ 
                ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) ระหว่างส านักหอสมุดกลาง 
               มหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                 (องค์การมหาชน) 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ  
สู่ภูมิภาค (mini TCDC Link) ระหว่างส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จะครบก าหนดสัญญาในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จึงไดจ้ัดท าบันทึกพร้อมร่างสัญญาฉบับใหม่มาเพ่ือพิจารณา 
เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า รายละเอียดเหมือนกับฉบับเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างก าหนดวันลงนามบันทึก
ข้อตกลงในเดือนตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หรือตลิ่งชัน โดยจะแจ้งวันที่แน่นอน
ในภายหลัง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔  ระบบฐานข้อมูลคลังปัญญา (Silpakorn University Repository: SURE) 
สรุปเรื่อง   นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่
ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินการ ดังนี้ 
 บริษัท ลานเกียร์เทคโนโลยี จ ากัด ได้ด าเนินการทดสอบ สาธิตการใช้งานระบบ และน าผลงาน 
ที่โดดเด่นได้รับความยินยอมจากเจ้าของผลงานว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ เผยแพร่ลงใน คลังข้อมูล
ผลงานวิจัยในรูปแบบสื่อดิจิทัล แสดงผลข้อมูลผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นของคณะวิชาแล้ว ทั้งนี้ 
ส าหรับสถิติการดาวน์โหลดและการเข้าชมจะแตกต่างกัน ได้ให้บริษัทพัฒนาการเก็บข้อมูลแยกกัน 
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เนื่องจากอาจมีกรณีที่ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดโดยไม่เข้าชมชิ้นงาน และได้โอนถ่ายข้อมูลวิทยานิพนธ์  
ดุษฎีนิพนธ์ จาก iThesis ปี 2558 – 2563 จ านวน 3,425 รายการ ผ่านระบบโอนถ่ายข้อมูล ในวันที่ 
31 สิงหาคม 2564 แล้ว ทั้งนี้ พบปัญหาในการโอนถ่ายข้อมูล ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม ดังนี้ 

1. การแสดงผลชื่อเรื่องในชิ้นงานแตกต่างจากเดิม 
2. มี Metadata ที่ซ้ าซ้อนกัน 
3. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษมีทั้ งตั วพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิมพ์ ใหญ่ทั้ งหมด  

เป็นไปตามท่ีนักศึกษาเจ้าของผลงานพิมพ์ไว้ 
 โดยบริษัทจะด าเนินการแก้ไขให้ แต่ใช้ระยะเวลา ส าหรับปัญหาเรื่องชื่อภาษาอังกฤษนั้น  
ส านักหอสมุดกลางจะต้องหารือกับบัณฑิตวิทยาลัยในการก าหนดรูปแบบการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์
เล็ก 
 ประธานเพ่ิมเติมว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประสงค์ให้มีการส่งต่อองค์ความรู้เรื่องต่าง ๆ สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลจากฐานข้อมูลคลังปัญญา ไปยังเฟสบุ๊ค เพ่ือให้เกิดการเผยแพร่ และเข้าถึงสาธารณะได้ง่าย 
 นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  ชี้แจงว่า  
ความต้องการดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้ในร่างขอบเขตงาน (Term of reference : TOR ) ต้องก าหนดเป็น
งานเพ่ิม  
 ประธานขอให้ นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
สอบถามถึงงบประมาณส าหรับการด าเนินการดังกล่าวจากบริษัทเพ่ือประกอบการประชุมหารือ 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดกับมหาวิทยาลัยต่อไป และขอให้ฝ่ายหอสมุดฯ เตรียมจัดอบรมให้ความรู้ในการใช้
ฐานข้อมูลดังกล่าวต่อไปด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕  การคืนค่าบ ารุงหอสมุดส าหรับสมาชิกรายปี 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่  เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564  มีมติ
พิจารณาการคืนค่าบ ารุงหอสมุด เห็นชอบตามที่ส านักหอสมุดกลางเสนอ จึงได้ประสานงานกับฝ่าย
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และผู้ใช้บริการทั้งหมด ๑๑ ราย ซ่ึงมีผู้ใช้บริการ จ านวน ๖ ราย ที่ประสงค์
รับเงินค่าบ ารุงหอสมุดคืน ทั้งนี้ ได้ประสานกับกองคลัง และส่งเอกสารที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ไปเรียบร้อยแล้ว  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  การทบทวน แก้ไข และปรับปรุงประกาศฉบับต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้หารือ
ไปยังกองกฎหมาย กองกฎหมายได้ส่งบันทึกกลับมาให้ส านักหอสมุดกลางด าเนินการแก้ไขระเบียบ 
ให้ครอบคลุมการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลางก่อน และล าดับถัดไปจึงออกประกาศ ในการนี้ ได้ส่ง
เอกสารไปยังฝ่ายหอสมุดพิจารณาแล้ว 
 ประธานมอบให้ นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และนางสาว
จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธาน
ในการด าเนินงานดังกล่าว โดยขอให้ด าเนินการโดยด่วน เนื่องจากมีกระบวนการในการเสนอมหาวิทยาลัย 
และขอให้แก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในอนาคตของส านักหอสมุดกลาง เช่น การใช้ห้อง
ประชุมกลุ่ม การยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ (ไอแพด และคอมพิวเตอร์พกพา) ค่าปรับกรณีทรัพยากรสารสนเทศ
หรืออุปกรณ์หายหรือช ารุด ค่าธรรมเนียมในการยืมภาพหรืองานศิลปะและระยะเวลายืมชิ้นงานจาก
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ห้องสมุดภาพ รวมทั้งวางแผนเรื่องงบประมาณในการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ผู้ ใช้ 
บริการด้วย  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.7  แผนพัฒนาส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะก าหนดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน รวมถึงตัวชี้วัดและงบประมาณ ในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 
โดยขอให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาโครงการ/กิจกรรม รวมถึงแผนการด าเนินงานมาด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก นางจรินทร์  
คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ กรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาฯ จะเกษียณอายุราชการ  
ในวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าจะเสนอรายชื่อกรรมการเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอคงรายชื่อคณะกรรมการฯ ไว้ตามเดิม โดยขอให้ เลขานุการ 
ส านักหอสมุดกลางและหัวหน้าฝ่ายหอสมุดเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง แทนการระบุชื่อ 
 นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล ผู้ช่วยเลขานุการส านักหอสมุดกลาง ประธานคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการฯ จะครบก าหนดวาระปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี  
ในวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาประธานและคณะกรรมการฯ ชุดใหม่  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ และขอให้หน่วยงานในสังกัดเสนอรายชื่อผู้แทน 
มายังส านักงานส านักหอสมุดกลาง ต่อไป 
 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอที่ประชุมพิจารณาคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เนื่องจาก  
จะครบก าหนดวาระปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยเช่นเดียวกัน 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุด 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
 ในการนี้ ประธานขอให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาเสนอรายชื่อผู้แทนเป็นคณะกรรมการ  
ชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง มายังส านักงานส านักหอสมุดกลาง โดยขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ 
เลขานุการส านักหอสมุดกลาง จัดท าค าสั่งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักหอสมุดกลาง 
              และหน่วยงานในสังกัดส านักหอสมุดกลาง เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก
ผู้แทนบุคลากรหน่วยงานในสังกัด ในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักหอสมุดกลางและ
หน่วยงานในสังกัด ส านักหอสมุดกลาง เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน จะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
(4 รอบการประเมิน) ในรอบการประเมินรอบที่ 2/2564 (วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)  
จึงขอให้หน่วยงานภายในด าเนินการเสนอชื่อผู้แทนบุคลากร และส่งชื่อมายังส านักงานส านักหอสมุดกลาง 
ภายในเดือนตุลาคม 2564 ทั้งนี้ จะจัดท าบันทึกส่งไปยังหน่วยงานในสังกัดต่อไป 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕.3  การก าหนดค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
สรุปเรื่อง นายสมภพ สุขดี รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
ได้จัดท าสรุปค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ส านักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 21 จ านวนนักเรียน/ผู้เรียน/ผู้ฝึกอบรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning ตัวชี้วัดที่ 
36 จ านวนผู้ประกอบการใหม่/ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ที่มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น/สามารถน าองค์ความรู้จากการ
พัฒนาไปเพ่ิมคุณค่า/มูลค่าของสินค้า/บริการของตนเอง และตัวชี้วัดที่ 38 จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่
มหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมพัฒนา ทั้ง 3 ตัวชี้วัดนี้ เป็นตัวชี้วัดด้านการบริการชุมชน มหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับ 
หากหน่วยงานในสังกัดมีโครงการหรือประสงค์จะด าเนินการ สามารถก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ือไปเจรจากับ
มหาวิทยาลัยได้  
 ประธานเพ่ิมเติมว่า ในส่วนตัวชี้วัดด้านการบริการชุมชนนี้ ส านักหอสมุดกลางจะยังไม่เสนอ
มหาวิทยาลัย แต่ให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาไว้ก่อน หากมหาวิทยาลัยประสงค์ให้ส านักหอสมุดกลาง
ด าเนินการ จะต้องขอค าจ ากัดความในการด าเนินการจากที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัย ก่อนการหารือ 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ส าหรับตัวชี้วัดที่  50 53 55 56 และ 60 คือตัวชี้วัดที่ส านักหอสมุดกลางจะต้องใช้ 
ในการเจรจาค่าเป้าหมาย ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดดังกล่าวเพ่ือก าหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้  

นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมายส านัก
หอสมุดกลาง 

50 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาและมีทักษะต่าง ๆ 
ตามก าหนด (ผู้บริหาร/สายวิชาการ/สายสนับสนุน) 

ร้อยละ ร้อยละ 80/
คณะ 

80 

53 ร้อยละของคณะ/ส่วนงาน (ไม่รวมส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) ที่ผ่านการประเมิน ด้านการก ากับ
ดูแลและธรรมาภิบาลในระดับ A (ร้อยละ 85 ขึ้นไป)  

ร้อยละ 90.00 จะเจรจากับมหาวิทยาลัย 
ที่ร้อยละ 85 ก่อน  

หากไม่ได้กเ็ป็นร้อยละ 90 
55 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมองค์กร/พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของบุคลากร (ปฐมนิเทศ/หลักสูตรอบรมผู้บริหาร/
สัมมนาคณะ) (คณะละหนึ่ง) 

กิจกรรม 15 1 

56 จ านวนโครงการในการลดต้นทุน หรือการพัฒนาดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ (เช่น 
โครงการลดการใช้กระดาษ โครงการประหยัดพลังงาน เป็นต้น) 

โครงการ 20 1 

60 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด Multiple Skill ในการท างาน  

ร้อยละ 60 60 

 นายสมภพ สุขดี รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตัวชี้วัด
อ่ืน ๆ ตามรายละเอียดในไฟล์ที่ส่งให้หัวหน้าฝ่าย/งานในเบื้องต้น นั้น หากหน่วยงานภายในพิจารณาแล้ว
เห็นว่าสอดคล้องกับส านักหอสมุดกลางหรือควรเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย  
ก็สามารถด าเนินการได้ จะได้เตรียมหารือกับมหาวิทยาลัยต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 – 2570 ที่เกี่ยวข้องกับส านักหอสมุดกลางมาด้วยแล้ว  
2 ตัวชี้วัด แต่ยังไม่ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
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 ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการองค์ความรู้  
ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ  
 ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ ศิลปะและ  
การออกแบบสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ 
 ประธานเพ่ิมเติมว่า เมื่อได้รับแผนพัฒนาคุณภาพส านักหอสมุดกลางแล้ว ขอให้  นายสมภพ สุขดี 
รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม รวบรวมค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ส านักหอสมุด
กลางต้องด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.4  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ 
               ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 –  
               30 กันยายน 2564) 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู่  เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้ส่งบันทึก เรื่อง การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ขอให้
ส านักหอสมุดกลางเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าคณะ/ส่วนงาน ส่วนงานละ 1 คน  
2. คณะกรรมการประจ าคณะ/ส่วนงาน จ านวนขึ้นกับแต่ละส่วนงาน 
3. เลขานุการคณะ/ส่วนงาน ส่วนงานละ 1 คน 
4. ผู้แทนข้าราชการ และ/หรือ ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งต้องไม่เป็นกรรมการ

อยู่ในคณะกรรมการประจ าคณะ/ส่วนงาน ส่วนงานละไม่เกิน 5 คน 
จึงเสนอจัดสรรจ านวนผู้แทนบุคลากร ดังนี้ ส านักงานส านักหอสมุดกลาง จ านวน 1 คน ฝ่ายหอสมุด

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 1 คน ส่วนที่เหลืออีกจ านวน 3 คน เสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติขอให้เสนอผู้แทนเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ จ านวน  

2 คน และฝ่ ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  จ านวน 1 คน ในส่วนของคณะกรรมการประจ า 
ส านักหอสมุดกลาง ฝ่ายเลขานุการจะประสานต่อไป 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบประเมินการ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ออนไลน์ผ่านระบบ 
SU Web Portal มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 ด้วย ส าหรับแบบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี แบบฟอร์ม ปส.1, แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx แบบฟอร์ม ปส.2, แบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลฯ แบบฟอร์ม ปส.3 และแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน แบบฟอร์ม ปส.4 ส านักงานส านักหอสมุดกลางจะขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง และจัดท าร่างเสนอผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางก่อน
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางพิจารณาต่อไป 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1  งานเกษียณอายุราชการ 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่าในปีงบประมาณ 
2564 ส านักหอสมุดกลางมีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน
ทั้งหมด 4 คน ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ จ านวน 2 คน และฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน  
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2 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น จึงไม่สามารถจัดโครงการ
เกษียณอายุราชการได้ จึงเสนอการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM และเมื่อสถานการณ์
คลี่คลายแล้ว จะเชิญผู้ เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมในโครงการของ 
ส านักหอสมุดกลางต่อไป  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑4.0๐  น. 
 
 

นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นางอาทิตา  นกอยู่ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสำนักหอสมุดกลาง 
คร้ังที่ ๙/๒๕๖๔ 

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

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

 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล  จั่นเงิน   ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง          ประธาน 
๒. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน    รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๓. อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม    รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง         กรรมการ 

       ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
๔. นางสมปอง  มิสสิตะ       หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์         กรรมการ 
๕. นางจรินทร์  คิดหมาย     รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ      กรรมการ 
๖. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน    รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุด         กรรมการ 

       วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี          
๗. นายสมภพ  สุขดี      รักษาการแทนหัวหน้า           กรรมการ 

       งานนโยบายและนวัตกรรม          
๘. นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล    ผู้ช่วยเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง         กรรมการ 
๙. นางอาทิตา  นกอยู่     เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง           กรรมการ 

                   และเลขานุการ 
๑๐. นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ          ผู้ช่วยเลขานุการ

     
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค    หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  
  

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสำนักหอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน  
สำนักหอสมุดกลาง ครั ้งที ่ ๘/๒๕๖๔ เมื ่อวันพุธที่ 1 กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน 
         มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีภารศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที ่ประช ุมทราบว่า ส ืบเนื ่องจากการประชุมคณะกรรมการบร ิหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ส ู ่ความเป็นเล ิศ (EdPEx) มหาว ิทยาล ัยศ ิลปากร ได ้แจ ้งรายงานผลการประเม ินค ุณภาพของ 
สำนักหอสมุดกลางมาแล้ว โดย อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จะแจ้งที่ประชุมทราบในระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ในรายละเอียดต่อไป 

รายงานผลการประเมินฯ ได้นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวมระดับ
คณะและส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏ 
บนจอภาพ โดยผลการตรวจประเมินฯ ของสำนักหอสมุดกลาง มีดังนี้  

ปีการศึกษา 2562 อยู่ในช่วงคะแนน 120 – 150 
ปีการศึกษา 2563 อยู่ในช่วงคะแนน 181 - 200 

 ซึ ่งแสดงให้ เห ็นว ่าสำนักหอสมุดกลางมีการพัฒนาที ่ดี  ม ีความก้าวหน้า จึงขอขอบคุณ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกคน  
 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สภามหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึงสำนักหอสมุดกลาง จะเปลี่ยนไปใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับ
การจัดการคุณภาพโดยรวมในประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์ค ุณภาพการศ ึกษาเพื ่อการดำเน ินการที ่ เป ็นเล ิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx)  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University  
         System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2566 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประกอบไปด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา และอาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ถึงการจัดทำ
งบประมาณ การของบโครงการ ทั้งในส่วนของโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 การพัฒนากำลังคนในรูปแบบ Re-skills/Up-skills และด้านวิจัย 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นั้น  
 ที่ประชุมมีมติขอให้สำนักหอสมุดกลางจัดทำแบบฟอร์มเสนอโครงการและงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ 2566 – 2570 ตามโครงการที ่ได้เสนอไป 2 โครงการ ไปยังมหาวิทยาลัยก่อนวันที่  
1 ตุลาคม 2564 ดังนี้  
 1. โครงการ SUPUS : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
ระด ับนานาชาต ิ  (A bibliographic database containing a world-class academic knowledge, 
creative arts and design) ซึ ่งจะเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) รวบรวมผลงานที ่ได้ร ับการยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ ของศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 2. โครงการ Creative International Dialogue หรือ CID กิจกรรมการสนทนาเชิงสร้างสรรค์
โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรูปแบบในการจัดกิจกรรม
ผ่านการสนทนาภายใต้หัวข้อที่เกี ่ยวกับประเด็นหลัก (Key Theme) ในแต่ละปี เช่น การแลกเปลี่ยน 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์และการออกแบบที่สามารถบูรณาการกับคณะวิชาต่าง ๆ ได้  
โดยวางแผนจะจัดทำความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. Columbia University, New York, USA 
  2. Architectural Association School of Architecture, London, The UK 
  3. University College London, The UK 
  4. Tokyo University, Japan  
  5. International Company 
 ทั้งนี้ ประธานขอให้ นายสมภพ สุขดี ส่งไฟล์รายละเอียดโครงการให้ นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค 
เพื่อดำเนินการเขียนหลักการและเหตุผลต่อไป และขอให้ นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค ติดตามความคืบหน้า
ในการดำเนินงานของ บริษัท ลานเกียร์เทคโนโลยี จำกัด ต่อไปด้วย หากหอสมุดมีข้อเสนอแนะหรือ
ประสงค์จะดำเนินโครงการอื่นนอกเหนือ สามารถหารือเพ่ิมเติมได้ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดการจัดทำแผนพัฒนา 
         รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของ 
         การวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance  
         Indications: KPIs) 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที ่ประช ุมทราบว่า ส ืบเนื ่องจากการประชุมคณะกรรมการบร ิหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development 
Plan: IDP) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance 
Indications: KPIs) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ือเป็นการผลักดันให้บุคลากรได้จัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล และดำเนินการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผน จึงขอให้ผู้อำนวยการฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง จัดทำประกาศกำหนดค่าน้ำหนักสำหรับตัวชี้วัดแผนพัฒนา
รายบุคคล ให้มีค่าน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของคะแนนส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี ้วัด
ผลงานหลัก (KPIs) รวมทั้งกำหนดแนวทางหรือโครงการหรือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ 
การพัฒนาบุคลากรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนารายบุคคล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดส่ง
ประกาศแนวทางดังกล่าวมายังหน่วยงานเพื่อดำเนินการต่อไป  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.4  งานวันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีสำนักหอสมุดกลาง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ออนไลน์ในรูปแบบจำลองสถานที่เสมือนจริง (Virtual Tour) นั้น เสมือนเป็นสื่อกลางให้กับคณะวิชา  
ได้รับคำชื่นชมจากมหาวิทยาลัย และเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีสถิติผู้เข้าชม ดังนี้  

1. การจำลองสถานที่เสมือนจริง (Virtual) ของฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ จำนวน 2,398 คน 
2. งานปาฐกถาศิลป์ พีระศรี จำนวน 1,087 คน  
3. นิทรรศการปาฐกถาศิลป์ พีระศรี โดยอาจารย์วนิดา พึงสุนทร และการจำลองสถานที่ 

เสมือนจริง (Virtual) ของมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ จำนวน 2,636 คน 
 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะทำให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางเพ่ิมมากข้ึน 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒.5  การเริ่มเผยแพร่เนื้อหาผ่าน Facebook page Creative Matter  
สรุปเรื่อง   ประธานแจ ้งท ี ่ประช ุมทราบว ่า  ได ้ เร ิ ่มดำเน ินการเผยแพร ่ เน ื ้อหา (Content)  
บน Facebook page Creative matter ซ่ึงเป็นเพจของสำนักหอสมุดกลาง โดยผลงานแรกจะเป็นเนื้อหา
ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการศิลปะจัดวางเชิงความคิด (Extended Release) สร้างสรรค์โดย  
คุณปรัชญา พิณทอง ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ปี 2564 ซึ ่งเป็นนิทรรศการแรกที่จ ัดแสดง  
ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หลังกลับมาเปิดทำการอย่างเป็นทางการ ภายหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ขอให้หอสมุดช่วยเผยแพร่ด้วย (Share) 
เพ่ือจะได้มผีู้เข้าถึงเพจนี้เพ่ิมมากขึ้น  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.6  งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ ่งมหาวิทยาลัยขอให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำวิดีโอแนะนำหน่วยงาน  
โดยจะนำวิดีโอที่ นางสาวจริณญา ลิ่มมั่น บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
จัดทำ แทรกเข้าไปบางส่วนด้วย ทั้งนี้ ขอให้แต่ละหอสมุดส่งภาพนิ่งและ/หรือภาพเคลื่อนไหวอาคาร
หลังจากการปรับปรุง ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผ่าน Google Drive สำนักหอสมุดกลางจะนำเสนอ
ในภาพรวม ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์สำนักหอสมุดกลาง และสำนักหอสมุดกลางในปีที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรครบรอบ 78 ปี  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.7  ห้องสมุด City campus เมืองทองธานี 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สำนักหอสมุดกลางได้ประชุมหารือถึงการดำเนินงานของ
ห้องสมุดที่ City campus เมืองทองธานี กับ อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา และรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยมี นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ และนางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เข้าร่วมประชุมด้วย โดยห้องสมุดอยู่ชั้น 4 และวางแผนว่าจะมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด City campus 
เมืองทองธานี ประมาณ 2 คน และคอมพิวเตอร์ ประมาณ 30 เครื่อง เพื่อให้บริการนักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ได้ประสานไปยัง
คณบดี ทั ้ง 3 คณะ เพื ่อขอข้อมูลในเบื ้องต้นแล้ว สำหรับการสอนงานเจ้าหน้าที ่ห้องสมุด ขอให้  
นางสมปอง มิสสิตะ และ นางสาวสุมาลี วาทีหวาน ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ จะนัดประชุมหารือการดำเนินการ
ในภายหลัง 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  รายงานการจัดกิจกรรมและการดำเนินงาน 
สรุปเรื่อง นางสมปอง  มิสสิตะ  หัวหน้าฝ่ายหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ รายงานการจัด
กิจกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑ – 31 สิงหาคม 2564  หอสมุดฯ ปิดบริการ เพื่อการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่แพร่กระจายมากข้ึน 

ทุกวันตลอดเดือนสิงหาคม 2564  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม และเรื ่องราว
(Content) ต่างๆ บน Facebook (ตามรายงานสถิติ) 
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7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2564  รายการวิทยุออนไลน์ 4 เรื่อง 
“SNC Library Podcast : “อวดดี...เพราะมี (ของ) ดีจะอวด” 
“SNC Library Podcast : “ที่มาแห่งนาม...โรงเรียนราชินีบูรณะ” 
“SNC Library Podcast : “พระปฐมวิทยาลัย คือ โรงเรียนตัวอย่างมณฑลนครชัยศรี” 
“SNC Library Podcast : “สระน้ำจันทน์...สนามจันทร์ เดิมนั้นมีโบสถ์พราหมณ์” 

  วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2564  กิจกรรม Information Literacy : Online On 
Demand เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ / การติดตั้ง VPN” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 
ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ (หัวข้อ ICT Skills 
for research purposes) (จำนวน 5 ราย) 
  5 สิงหาคม 2564  กิจกรรม Information Literacy : Online On Demand เรื ่อง 
“การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  (จำนวน 16 ราย) 
  6 สิงหาคม 2564  กิจกรรม Information Literacy : Online On Demand เรื ่อง 
“การใช้โปรแกรม EndNote” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  (จำนวน 20 ราย) 
  16 สิงหาคม 2564  กิจกรรม Information Literacy : Online On Demand เรื่อง 
“การใช้โปรแกรม EndNote” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  (จำนวน 16 ราย) 
  21 สิงหาคม 2564  กิจกรรม Information Literacy : Online On Demand เรื่อง 
“การใช้โปรแกรม EndNote” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  (จำนวน 12 ราย) 
  26 สิงหาคม 2564  กิจกรรม Information Literacy : Online On Demand เรื่อง 
“การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  (จำนวน 
97 ราย) 
  นางจรินทร์  คิดหมาย  หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ รายงานการจัดกิจกรรม  
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  2 สิงหาคม 2564  หอสมุดมอบหมายบุคลากรจัดส่งหนังสือฟรีให้ผู ้ใช้บริการทาง
ไปรษณีย ์ และมอบหมายงาน Work from Home ระหว ่าง 3 – 31 ส.ค. 2564 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14 
  3 สิงหาคม 2564  สำนักหอสมุดกลางร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
จัดโครงการ Design Thinking Idea Jam / วิทยากรโดย คุณปิยวรรณ กลิ ่นศรีสุข และคุณฐิติญาณ  
สนธิเกษตริน ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน (นักศึกษา 16 คน/บุคลากร 4 คน) 
  24 สิงหาคม 2564  หอสมุดดำเนินการขนย้ายหนังสือและชั้นหนังสือจากอาคาร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปจัดเก็บยังอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
  25 สิงหาคม 2564  หอสมุดดำเนินการขนย้ายวารสารและชั ้นหนังสือจากศูนย์
สันสกฤตศึกษาไปจัดเก็บยังอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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  26 – 27 สิงหาคม 2564  หอสมุดดำเนินการขนย้ายวารสารเย็บเล่ม วิทยานิพนธ์ 
และชั้นหนังสือจากอาคารศิลป์ พีระศรี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปจัดเก็บยังอาคารอเนกประสงค์ 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี รายงานการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้  

- ปิดบริการพ้ืนทีต่ลอดเดือนสิงหาคม 2564  
- บริการส่งหนังสือฟรีทางไปรษณีย์และภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
- ขยายเวลากำหนดคืนหนังสือจากวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็น 17 กันยายน 2564 
- ประชาสัมพันธ์สารสนเทศออนไลน์ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หอสมุด 
- ภาษาเสียง สำเนียงเพชรบุรี 

  10 สิงหาคม 2564  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน นางสาวลินดา อยู่สูง และนางสาว 
อุไรวรรณ จงเจริญ เข้าร่วมรับฟังและสนทนากลุ ่มการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  11 สิงหาคม 2564  นายจักรกริช อมศิริ  เข้าร่วมอบรม การถ่ายโอนข้อมูล (Transfer) 
วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัยสู่คลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร กับบริษัทแฟกเกอร์
พัฒนา ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  17 สิงหาคม 2564  บุคลากรเข้าร่วมพังบรรยายในโครงการ Library Talks หัวข้อ 
พระราชบัญญัติค ุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับการเร ียนการสอนและการปฏิบัติงาน  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ จัดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง   
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  21 สิงหาคม 2564  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2564จัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ในรูปแบบ Virtual Online ผ่านช่องทาง Youtube DSA|SU Channel 
  23 สิงหาคม 2564  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน , นางสาวลินดา อยู่สูง และนางสาว 
อุไรวรรณ จงเจริญ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Emerald Management ณ อาคารวิทยบริการ 
ชั้น 2 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  25 สิงหาคม 2564  นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ และนายจักรกริช อมศิริ เข้าร่วมอบรม
การกรอกข้อมูล ใน collection ผลงานโดดเด่น ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม 
ZOOM 
  31 สิงหาคม 2564  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอให้สถานที่เพ่ือ
เพ่ิมเติมข้อมูลจัดทำวิดิโอของคณะ เวลาประมาณ 15.00 - 16.00 น. มีอาจารย์จำนวน 5 คน นักศึกษา 
5 คน 
  นางอาทิตา  นกอยู ่   เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง รายงานการจัดกิจกรรม 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  เดือนสิงหาคม 2564  สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับปฏิบัติงาน ณ สำนักงานฯ  
  3 สิงหาคม 2564  ผู ้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดโครงการ Design 
Thinking : การคิดเชิงออกแบบเพื่อการเรียนแบบไร้ขอบเขต โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริม
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) CEA ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ miniTCDC LINK และ
สำนักหอสมุดกลาง มีนักศึกษาเข้าร่วม 16 คน และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วม 7 คน 

6 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับมอบเกียรติบัตรในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2564 และในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Microsoft 
Teams ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น 3 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
  10 สิงหาคม 2564  สำนักหอสมุดกลาง รับการตรวจประเมินรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  11 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 
ผ่านระบบ Microsoft Teams 
  เวลา 10.30 น. ผู ้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564  
ผ่านระบบ  Microsoft Teams 
  11 สิงหาคม 2564  ประกาศผลการสอบข้อเขียนและกำหนดวันเวลาในการสอบ
สัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
  17 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิด
โครงการ Library Talks หัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงาน จัดโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม ZOOM 
  20 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น. – 11.50 น. สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิคัดเลือก 
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 5 คน 
  20 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) ครั้งที่ 4/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 
  21 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 – 16.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์บนช่องทาง Youtube 
Channel ของกองกิจการนักศึกษา 
  24 สิงหาคม 2564  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายมติมนต์ รื่นรวย 
  25 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น. เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 
  25 สิงหาคม 2564  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  รายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง ฝ่ายเลขานุการนำเสนอรายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ
ของหอสมุด ทั้ง ๓ ฝ่าย และจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
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ลำ 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร์ 

หอสมุดฯ 
เพชรบุรี 

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

สำนัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

๑ จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้ง 0  0  0  2  0  2 

  คน 0  0  0  2  0  2 

 ๑.๑ บุคคลภายใน ครั้ง 0  0  0  2 0 2 

  คน 0  0  0  2 0 2 

 ๑.๒ บุคคลภายนอก ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๑.๓ ในเวลาราชการ ครั้ง 0  0  0  2 0 2 

  คน 0  0  0  2 0 2 

 ๑.๔ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 จันทร์ – ศุกร ์ คน 0  0  0  0 0 0 

 ๑.๕ นอกเวลาราชการ  ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 เสาร์-อาทิตย ์ คน 0  0  0  0 0 0 

๒ จำนวนผู้ใช้บริการยืม-คืน 
: ตามประเภทผู้ใช้ 

       

 ๒.๑ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

ครั้ง 937  925  80  0 0 1,942 

 
 

๒.๒ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท 

ครั้ง 254  356  0  0 0 610 

 ๒.๓ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก 

ครั้ง 100  95  0  0 0 195 

 ๒.๔ อาจารย ์ ครั้ง 38  69  49  1 0 157 

 ๒.๕ พนักงาน ครั้ง 66  46  35  1 0 148 

 ๒.๖ ลูกจ้างประจำ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๒.๗ ลูกจ้างช่ัวคราว ครั้ง 0  4  0  0 0 4 

 ๒.๘ อ่ืน ๆ ครั้ง 0  5  0  0 0 5 

๓ จำนวนทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๓.๑ หนังสือใหม ่ ช่ือ 139  0  146  10 0 295 

 ประจำเดือน เล่ม 139  0  156  16 0 311 

 ๓.๒ โสตทัศนวัสด ุ รายการ 0  0  0  42 0 42 

 ๓.๓ วิทยานิพนธ ์ เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๓.๔ e-Book เล่ม 0  78  0  0 0 78 

 ๓.๕ e-Thesis เล่ม 0  0  0  0 0 0 
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 ๓.๖ ฐานข้อมลูออนไลน์  
(นับเฉพาะของ สกอ. และ
หอสมุดฯ บอกรับ) 

ฐาน 0  0  0  0 22 22 

 ๓.๗ การนำเข้าข้อมลู 
ในคลังปัญญา 

ข้อมูล/
เรื่อง 

8  0  0  0 0 8 

๔ การใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๔.๑ ยมืหนังสือ เล่ม 2,569  1,478  931  15 0 4,993 

 ๔.๒ คืนหนังสือ เล่ม 531  635  102  15 0 1,283 

 ๔.๓ ยมืโสตฯ รายการ 0  4  0  3 0 7 

 ๔.๔ คืนโสตฯ รายการ 0  2  0  3 0 5 

 ๔.๕ ขอยืมระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 94  132  2  0 0 228 

 ๔.๖ ให้ยมืระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ 55  221  0  0 0 276 

 ๔.๗ ห้องฉายภาพยนตร ์ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๘ ห้องคอมพิวเตอร ์ ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๙ ห้องประชุมกลุม่ย่อย ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

  คน 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๑๐ การใช้หนังสือ
ภายในห้องสมดุ 

เล่ม 0  0  0  0 0 0 

 ๔.๑๑ ค่าปรับและรายได้
จากการบริการอื่น ๆ 

บาท 0  0  60  0 0 60 

๕ การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน ์

       

 ๕.๑ Renew Online เล่ม 1,231  463  330  0 0 2,024 

 ๕.๒ Website ครั้ง 1,847  7,733  0  0 8,729 18,309 

 ๕.๓ Thesis Online ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๕.๔ ฐานข้อมลู สกอ.
บอกรับ 

ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๕.๕ ฐานข้อมลูที่สำนัก
หอสมุดกลางบอกรับ 

ครั้ง 0  0  0  0 0 0 

 ๕.๖ จำนวนการเข้าชม
คลังข้อมูลและคลังปัญญา 

ครั้ง 0 0 0 0 0 282,765 
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ลำดับที ่ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา/หน่วยงาน หน่วยนับ (รายการ) ร้อยละ 

๑ คณะจติรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ์ 62 4.66% 

๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 250 4.97% 

๓ คณะโบราณคด ี 956 29.98% 
๔ คณะมณัฑนศลิป ์ 60 1.75% 
๕ คณะอักษรศาสตร ์ 859 21.83% 

๖ คณะศึกษาศาสตร ์ 473 14.96% 

๗ คณะวิทยาศาสตร ์ 40 4.06% 

๘ คณะเภสัชศาสตร ์ 48 2.09% 

๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 41 3.00% 

๑๐ คณะดุริยางคศาสตร ์ 2 0.09% 

๑๑ คณะสัตวศาสตร์ฯและเทคโนโลยีการเกษตร 12 0.90% 

๑๒ คณะวิทยาการจัดการ 73 5.66% 
๑๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 41 0.67% 
๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย 4 0.15% 
๑๕ วิทยาลัยนานาชาต ิ 22 0.08% 
๑๖ อื่นๆ (ศูนย์/สำนัก/ร.ร.สาธิต) 116 5.16% 

 รวม 3,059 100.00% 

* รายงานสถิต ิการเข ้าใช ้ฐานข้อมูลออนไลน์ (สกอ.) และรายงานสร ุปการใช ้งานระบบ Turnitin  
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า  
อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอสถิติบริการทางวิชาการใหม่  
ดังรายละเอียดที่นำเสนอบนจอภาพ หากหน่วยงานใดประสงค์จะให้นำเสนอข้อมูลในหัวข้อใดหรือรูปแบบใด 
สามารถแจ้งได้ เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนรูปแบบในการนำเสนอต่อไป  

 อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอให้เพ่ิม 
การแสดงผลข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ เช่น อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อจะได้มีข้อมูลรองรับการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  รายงานสรุปยอดการใช้จ่ายเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู ่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง  รายงานการใช้จ่ายเงินของ 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม และสรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากระบบ SU-ERP ณ วันที่ ๒3 กันยายน ๒๕๖๔  
และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากระบบ SU-ERP ณ วันที่ ๒8 กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
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สรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑. งบประมาณแผ่นดิน   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบดำเนินงานและงบลงทุน) 

     ๒77,4๐๐.๐๐        ๒77,4๐๐.๐๐     ๙๕.67        ๒6๕,400.00     95.67      12,000.00 

๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (งานบริหารทั่วไป)  

 ๓3,277,842.85 ๒0,932,982.85  ๖2.90   14,843,992.85 70.91 6,088,990.00 
๒. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (โครงการจดหมายเหตุ) 

 ๔๒๘,๔๐๐.๐๐ 337,9๐๐.๐๐  ๗๘.87   337,900.๐๐ 100.00 ๐๐.๐๐ 
๓. โครงการช่วยเหลือผู้กระทบวิกฤต (COVID-๑๙) 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐   ๑,307,649.62 87.18 192,350.38 

สรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

๑. งบประมาณแผ่นดิน   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบดำเนินงานและงบลงทุน) 

 10,666,5๐๐.๐๐        ๐๐.๐๐     00.00        00.00     00.00      00.00 

๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (งานบริหารทั่วไป)  

 ๓8,364,200.00 15,279,440.00  39.83   00.00 00.00 15,279,440.00 
๒. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (โครงการจดหมายเหตุ) 

 748,8๐๐.๐๐ 86,320.๐๐  11.53   00.๐๐ 00.00 86,320.๐๐ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง รายงานความก้าวหน้ า 
การดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 
   คณะกรรมการการจ ัดการความรู้   นางว ิไลร ักษ ์  แก ้วว ิ ไล ผ ู ้ช ่วยเลขาน ุการ 
สำนักหอสมุดกลาง ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายงานว่า กำหนดถอดองค์ความรู้บุคลากร
ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ราย นางจรินทร์  คิดหมาย ในวันที่ 29 กันยายน 
2564 เวลา 15.00 น. ร่วมกับฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และจะเรียบเรียงความรู้  
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การถอดองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564  ทั้งหมด จัดทำรายงานประจำปี 
เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้า 
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานว่า ได้รายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน  
ซ่ึงมี 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การจัดการรายได้  
2. ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย  
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของระบบไอที 
4. การพัฒนาบุคลากร 

 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน โดยจะจัดทำโครงร่างรูปแบบการรายงานไปยังหน่วยงานภายในเพ่ือขอข้อมูล
เพ่ือประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา   อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม  
รองผู ้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายงานว่า ได้รับรายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) แล้ว โดยมีการประเมินใน
ภาพรวมของกระบวนการ (Overall Brand) อยู่ที่คะแนนระดับ Band 1 แต่หมวดที่ 1 การนำองค์กร 
จากเดิมอยู ่ในคะแนนระดับ Band 2 ขยับไปเป็นระดับ Band 3 รวมถึงผลลัพธ์ด ้วย ซึ ่งถือว่า 
เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้น สำหรับหมวดอื่น ยังอยู่ที่คะแนนระดับ Band 2 เช่นเดิม โดยจะเวียนให้หน่วยงาน
ภายในทราบต่อไป 
 สืบเนื่องจากรายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) กองประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2564 โดยนำข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจประเมิน  
มากำหนดแผนฯ และส่งกลับมหาวิทยาลัยภายในวันที ่ 1 ตุลาคม 2564 เนื่องจากจะต้องนำข้อมูล
ประกอบการเข ้าร ่วมก ิจกรรมการสร ้างความร ู ้ความเข ้าใจการพัฒนาค ุณภาพองค ์กร  (TQA)  
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. และกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
โดย นางณัชชา มณีวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา จะประสานขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานภายในกรอกข้อมูลต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะทำงานประชาสัมพันธ์   อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู ้อำนวยการ 
สำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง รายงานว่า  
ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ให้สามารถกดอ่านข่าวทั้งหมดได้ จากเดิมท่ีจะมีเพียง
ข่าวใหม่เท่านั้น ในการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานรวมถึงวิธีการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะ
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จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ขับเคลื่อนไปทางยุทธศาสตร์มากขึ้น ขณะนี้ อยู่ระหว่างการ
หารือกับผู้อำนวยการ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารจัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานว่า  
อยู่ระหว่าง ลงทะเบียนเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ และจะเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือนักอนุรักษ์เพื่อมาให้ความรู้  
เรื ่องการดูแลสิ ่งของหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาด การจัดเก็บ เพื ่อจะได้มีแนวทาง 
ในการดูแลรักษาอย่างถูกต้องต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการนวัตกรรมด้านต่าง ๆ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการนวัตกรรม
ด้านต่าง ๆ รายงานว่า การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักหอสมุดกลาง 
ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้ว อยู ่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล และได้เชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมฟัง 
การนำเสนอของบริษัท EBSCO และประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  3.๕  การทำบัตรเครดิตของหน่วยงาน 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้จัดทำ
บันทึกขอหารือการทำบัตรเครดิตของหน่วยงานไปยังมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อรองรับ 
การดำเนินการในการจัดหาสารสนเทศรูปแบบที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและ 
ชำระค่าบริการ เช่น Netflix, HBO, Documentary และ Disney รวมทั้ง Line Official ซึ่งกำหนดให้
ชำระผ่านบัตรเครดิต นั้น มหาวิทยาลัยได้แจ้งกลับมาแล้วว่า สำนักหอสมุดกลางไม่สามารถมีบัตรเครดิต
ของหน่วยงานได้ เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของกระทรวงการคลังปี 2559 หากจะต้องชำระค่าบริการ 
ผ่านบัตรเครดิตของหน่วยงาน ขอให้จัดทำบันทึกอนุมัติเป็นครั้งไป โดยให้ใช้บัตรเครดิตของผู้บริหาร  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องสืบเนื่อง        
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ยังไม่คลี ่คลาย จึงขอให้หอสมุดยังคงดำเนินการให้บริการยืมหนังสือผ่านไปรษณีย์ 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายไปก่อน มีแนวโน้มว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
จะประกาศเปิดมหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ สำหรับ  
การเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน ขอให้ดำเนินการตาม ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง กำหนด
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 
14 ไปก่อน และให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาการเข้าปฏิบัติงานตามทีเ่ห็นสมควร 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  งบประมาณค่าวัสดุการศึกษา  
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที ่ประชุมทราบว่า เนื ่องจากยังไม่ได้ร ับความชัดเจนในการจัดสรร 
เงินงบประมาณ 100 บาท ต่อหัวนักศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 256๔ จึงขอให้  
นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง และนายสมภพ สุขดี รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบาย
และนวัตกรรม ช่วยติดตามไปยังมหาวิทยาลัยด้วย ขณะเดียวกัน ขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ เตรียมจัดทำ
บันทึกขอรับเงินค่าวัสดุการศึกษา ในส่วนของคณะวิชา ของปีงบประมาณ 2565 ต่อไปด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  ข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ 
                ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) ระหว่างสำนักหอสมุดกลาง 
               มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                 (องค์การมหาชน) 
สรุปเรื่อง   นางจรินทร์ คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้แจ้ง 
ขอเปลี ่ยนแปลงผู ้ประสานงาน ไปยังสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
เป็น นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง โดยจะส่งช่องทางการติดต่อให้ สำหรับการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 นี้ กำหนดลงนามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
ขอให้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการลงนามให้พร้อม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔  ระบบฐานข้อมูลคลังปัญญา (Silpakorn University Repository: SURE) 
สรุปเรื่อง   นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  
แจ้งที่ประชุมทราบว่า พบปัญหาในบางจุด อยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะแจ้งให้บริษัทแก้ไขต่อไป  
จึงขอให้แต่ละฝ่ายหอสมุดรอการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕  การคืนค่าบำรุงหอสมุดสำหรับสมาชิกรายปี 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้จัดทำ
บันทึกการคืนเงินค่าบำรุงหอสมุดสำหรับสมาชิกรายปี ไปยังกองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว กองคลัง
ได้แจ้งว่า จะต้องแนบใบเสร็จตัวจริงประกอบการดำเนินการคืนเงินด้วย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการหารือกับ
กองคลังเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  การทบทวน แก้ไข และปรับปรุงประกาศฉบับต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้นัดประชุม 
ผู้เกี่ยวข้องหารือถึงการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการใช้หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2562 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  
และนางสุมาลี วาทีหวาน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ทบทวนร่างระเบียบฯ อีกครั้ง กำหนดประชุมหารือ 
อีกครั้งในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
มติ ที่ประชุมรบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.7  แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งว่า จะส่งไฟล์แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดกลางที่นำเสนอ ไปยังหน่วยงาน
ภายในเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 



- ๑๕ - 

2565 โดยขอให้ส่งกลับมายังสำนักฯ ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุม
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  การขอความอนุเคราะห์งดเว้นค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าของฝ่ายหอสมุด 
         พระราชวังสนามจันทร์ และฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ผู้ได้รับอนุญาต
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในอาคารฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และอาคารฝ่ายหอสมุดวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์งดเว้นค่าเช่าร้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราว ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ทำให้ขาดรายได้ จึงขอความอนุเคราะห์งดเว้นค่าเช่าร้าน ตามรายละเอียดดังนี้ 
 ผู้ ได ้ ร ับอน ุญาตจำหน ่ ายอาหารและเคร ื ่ องด ื ่ ม ฝ ่ ายหอสม ุดพระราชว ั งสนามจ ันทร์   
ขอความอนุเคราะห์งดเว้นการชำระค่าเช่าพื้นที่ เป็นเวลา 9 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 และ 
เดือนเมษายน – ตุลาคม 2564) เก็บค่าเช่าพ้ืนที่ ปีละ 50,000 บาท  
 ผู้ ได ้ร ับอนุญาตจำหน่ายอาหารและเคร ื ่องด ื ่ม ฝ ่ายหอสมุดว ิทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ุรี   
ขอความอนุเคราะห์งดเว้นการเช่าพ้ืนที่เป็นเวลา 1 ปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการงดเว้นค่าเช่าพื้นที่ตามช่วงเวลาที่ผู้ได้รับอนุญาตเสนอ 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.2  การต่ออายุการใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote 
สรุปเรื่อง นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote จะครบการต่ออายุในเดือนธันวาคม 2564 ราคาประมาณ 
4 แสนบาท ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการต่ออายุ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ต่ออายุการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวต่อไป 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.3  สถิติการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 
สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว บรรณารักษ์ชำนาญการ
พิเศษ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดทำไฟล์รวบรวมสถิติ  
การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนจอภาพ จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะว่าควรนำไปรวมกับการรายงานสถิติ 
การให้บร ิการทางว ิชาการ ประจำเด ือน ที่  รองผ ู ้อำนวยการสำน ักหอสมุดกลางฝ ่ายบร ิหาร  
กำลังดำเนินการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอ ซึ ่งจะเป็นระบบมากยิ ่งขึ ้น ในส่วนของ e-Book 
Collection ที่ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ จัดทำขึ้นมาเองนั้น สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลไปในไฟล์ดังกล่าวได้ 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.4  ค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักหอสมุดกลาง  
         ตัวช้ีวัดที่ 50 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู ่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งที ่ประชุมทราบว่า ตามที่
สำนักหอสมุดกลางได้เจรจากำหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 กับมหาวิทยาลัยไปนั ้น ตัวชี ้ว ัดที ่ 50 กำหนดให้บุคลากร ประกอบไปด้วย ข้าราชการ 



- ๑๖ - 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท พนักงานประจำ ต้องผ่านการพัฒนาและ 
มีทักษะต่าง ๆ ตามกำหนด และได้รับใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมอบรม โดยหน่วยงานที่จัดอบรมและ
สามารถออกใบประกาศฯ ได้ โดยมีค่าเป้าหมายร้อยละ 80 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาขอบเขตการอบรมของ
แต่ละงาน  
 ท ี ่ประช ุมพ ิจารณาแล ้ว เห ็นควรกำหนดประช ุมหาร ือในภายหล ั ง โดยอาจหาร ื อกับ  
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง หัวหน้าฝ่ายหอสมุด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ดังกล่าว 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1  งานวันศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
สรุปเรื่อง ประธานสอบถามที ่ประชุมถึงแผนการดำเนินงานในการจัดงานวันศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564  
 นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเป็นประธานกำหนด
ประชุมหารือเพื ่อวางแนวทางดำเนินงานทุกปี และในปี 2564 นี ้ ในส่วนของสำนักหอสมุดกลาง 
วางแผนจะจัดทำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน 1 เรื่อง เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑1.25  น. 
 
 

นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นางอาทิตา  นกอยู่ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง 
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล  จั่นเงิน   ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง          ประธาน 
๒. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน   รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๓. อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม    รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง         กรรมการ 

  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
๔. นางสมปอง  มิสสิตะ      หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์    กรรมการ 
๕. นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค   รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ    กรรมการ 
๖. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน   รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุด  กรรมการ 

  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
๗. นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล   ผู้ช่วยเลขานุการส านักหอสมุดกลาง   กรรมการ 
๘. นางอาทิตา  นกอยู่    เลขานุการส านักหอสมุดกลาง           กรรมการ 

 และเลขานุการ 
๙. นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายสมภพ สุขดี ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน 
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้สอบถาม 
ความคิดเห็นถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย โดยก าหนดเปิดภาคการศึกษาใน
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะวิชาส่วนมากจะเปิดการเรียนการสอน ณ สถานที่ (On site)  
โดยก าหนดสัดส่วนของจ านวนนักศึกษาที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ - ๓๐ ของจ านวนนักศึกษา  
จึงแจ้งที่ประชุมทราบเป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาเปิดให้บริการหอสมุด ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ส านักหอสมุดกลางควรก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เช่น การก าหนดจ านวนผู้ใช้บริการและการ
จัดพื้นที่ให้บริการ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  เงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจ า สายวิชาการ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น ที่ประชุมแจ้งว่า เงินประจ า
ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจ า สายวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจจะไม่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
คณะวิชา โดยมีแนวโน้มว่ามหาวิทยาลัยและคณะวิชาจะร่วมกันจัดสรรงบประมาณทดแทนกับส่วนที่  
ขาดไป ขณะนี้ อยู่ระหว่างการหารือและทบทวนจ านวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
 นางอาทิตา นกอยู่ แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ส านักหอสมุดกลางได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน
สนับสนุนเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน ๔ อัตรา คือ รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ๒ อัตรา และ
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์และหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ จ านวน ๒ อัตรา ส านักงานฯ 
ต้องท าบันทึกขออนุมัติกรอบต าแหน่งผู้บริหารและผู้บริหารสายสนับสนุนส าหรับการจ่ายเงินประจ า
ต าแหน่ง เสนอมหาวิทยาลัยไปใหม่  มหาวิทยาลัยอนุมัติกลับมาแล้วจะด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป ส าหรับ
เงินประจ าต าแหน่งของหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินเนื่องจากเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐตั้งแต่เริ่มต้น 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยได้ส่ งบันทึกขอให้ 
ส านักหอสมุดกลางจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ในการนี้ ไดเ้วียนแจ้งแต่ละหอสมุดด้วยแล้ว ประธานจึงขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาวางแผน โดยเฉพาะ
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ว่าจ าเป็นต้องจัดซื้อสิ่งใดเพ่ิมเติม ส าหรับโครงการปรับปรุงหอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีนั้น ขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ ประสานกับมหาวิทยาลัยว่าจะสามารถเสนอเรื่องไปก่อน
ในรอบนี้ได้หรือไม ่
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มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  รายงานการจัดกิจกรรมและการด าเนินงาน 
สรุปเรื่อง นางสมปอง  มิสสิตะ  หัวหน้าฝ่ายหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ รายงานการจัด
กิจกรรม เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  หอสมุดฯ ปิดบริการ  เพ่ือการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่แพร่กระจายมากข้ึน 
  ทุกวันตลอดเดือนกันยายน ๒๕๖๔  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม และเรื่องราว 
(Content) ต่างๆ บน Facebook (ตามรายงานสถิติ) 
  ๔, ๑๐, ๑๘, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔  รายการวิทยุออนไลน์ ๔ เรื่อง 

“SNC Library Podcast : “สืบ นาคะเสถียร...บทเรียนจากพงไพร” 
“SNC Library Podcast : “รู้จัก อ.ฝรั่ง ผ่านบทสัมภาษณ์ มาดามมาลินี (พีระศรี) เคนนี่” 
“SNC Library Podcast : “อินสนธิ์ วงค์สาม...ลูกไม้ใต้ต้น "ศิลป์ พีระศรี"” 
“SNC Library Podcast : “ฝันเพ่ือเก็บฝันชาติ...ของผู้ชายชื่อ โดม สุขวงศ์” 
 ๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔  ขนย้ายวารสารเย็บเล่มภาษาต่างประเทศจากชั้น ๒ อาคาร

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ไปอาคารอเนกประสงค์  
  ๒๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  ย้ายโต๊ะ - เก้าอ้ีตามจุดต่างๆ และจัดที่นั่งอ่านที่ชั้น ๒ 
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ใหม่ เพ่ือเตรียมการรองรับการเปิดให้บริการ รวมถึงการเปิดบริการ  
๒๔ ชั่วโมง (ถ้ามี)  (ประมาณ ๓๐๐ ที่นั่ง) [ยังไม่แล้วเสร็จ] 
  นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ รายงานการ
จัดกิจกรรม เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ หอสมุดวังท่าพระเปิดตัวหอสมุดอย่างเป็นทางการในวันศิลป์  
พีระศรี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบ Virtual Library Tour เพ่ือน าชมพ้ืนที่ ๆ ได้รับการปรับปรุงใหม่ 
และน าชมคอลเล็กชันส าคัญและนิทรรศการภายในหอสมุด 
  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ คณบดีคณะจิตรกรรมฯ คณบดีคณะ 
ดุริยางคศาสตร์ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมหอสมุดวังท่าพระ และชมนิทรรศการ  
The Memoire of Prof. Silpa Bhirasri เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔  กองบรรณาธิการนิตยสาร Art๔d เข้าสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดกลางเรื่องแนวคิดการปรับปรุงหอสมุดและถ่ายภาพบรรยากาศภายในหอสมุดวังท่าพระ
ประกอบบทความ เพ่ือเผยแพร่ในนิตยสาร Art๔d 
  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔  ทีมงานบริษัท ดิ เอลิสต์ ครีเอชั่น จ ากัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 
Hi๕ story สัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง เรื่องแนวคิดการปรับปรุงหอสมุดและถ่ายภาพ
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บรรยากาศภายในหอสมุดวังท่าพระ เพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕ ในวันที่ ๑๓ และ  
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔  กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ 
ส านักหอสมุดกลางและถ่ายภาพบรรยากาศภายในหอสมุดวังท่าพระประกอบบทความ เพ่ือเผยแพร่ใน 
สารคดีดิจิทัล ชื่อ “ Sarakadee Lite” (Sarakadeelite.com) 
  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  หอสมุดจัดงานมุทิตาจิต แก่ผู้ เกษียณอายุราชการ ได้แก ่ 
นางจรินทร์ คิดหมาย และนายศิริ อ่อนดี  โดยบุคลากรที่ร่วมงานปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด 

 นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี รายงานการจัดกิจกรรม เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้  
 - ปิดบริการตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  

- บริการส่งหนังสือฟรีทางไปรษณีย์และภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

- ขยายเวลาก าหนดคืนหนังสือจากเดิมวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็น ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

- ประชาสัมพันธ์สารสนเทศออนไลน์ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หอสมุด 

- ภาษาเสียง ส าเนียงเพชรบุรี 
 ๖ กันยายน ๒๕๖๔  นายจักรกริช อมศิริ ต าแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

สมัครเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ๙ กันยายน ๒๕๖๔  บุคลากรเข้าร่วมพังบรรยายโครงการ Library Talks หัวข้อ Happy 
money วิกฤตนี้ เราต้องรอด โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ (อ.เก๋) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารวิทยบริการ โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom 
  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน เข้าร่วมประชุมคณะท างานฝ่ายวารสาร
และเอกสาร ห้องสมุดสถาบันศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม ZOOM 
  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  บุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ จากพ่ีสู่น้อง 
โดยนางจรินทร์ คิดหมาย ณ อาคารวิทยบริการ โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom 
  นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง  ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ส านักงาน
ส านักหอสมุดกลาง รายงานการจัดกิจกรรมเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  เดือนกันยายน ๒๕๖๔  ส านักงานส านักหอสมุดกลางและจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับปฏิบัติงาน ณ ส านักงานฯ  
  ๖ กันยายน ๒๕๖๔  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ และคณะกรรมการอ านวยการ
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จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams 
  ๗ กันยายน ๒๕๖๔  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานส านักหอสมุดกลาง เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ (รอบที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางร่วมรับฟังการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท EBSCO ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม และจัดท า Content เผยแพร่บน 
Facebook จดหมายเหตุฯ 
  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔  ผู้บริหารและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุดกลางร่วม
ประชุมหารือการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 
  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง และนายสมภพ 
สุขดี ร่วมประชุมชี้แจงการจัดท าค าของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประชุมการท า
งบประมาณ การของบโครงการ ทั้งในส่วนของโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) 
การพัฒนาก าลังคนในรูปแบบ Re-skills/Up-skills และด้านวิจัย 
  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ เข้าร่วมรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น ๔ ตลิ่งชัน และห้องประชุม อธ ๑๓๐๒ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี 
พระราชวังสนามจันทร์ 
  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๑.๐๐น. ส านักหอสมุดกลาง จัดโครงการ Miss you 
forever ส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางเข้าร่วมคัดเลือก 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ ณ ห้องประชุมพูนสวาท กฤดากร ชั้น ๒ ส านักงาน
คณบดี คณะมัณฑนศิลป์ อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 
  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน ๑ อัตรา จนถึง
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  รายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานสถิติการให้บริการทางวิชาการ
ของหอสมุด ทั้ง ๓ ฝ่าย และจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
หน่วย 
นับ 

กันยายน ๒๕๖๔ 

หอสมุด 
วังท่าพระ 

หอสมุดฯ 
สนามจันทร์ 

หอสมุดฯ 
เพชรบุรี 

หอ
จดหมาย

เหตุฯ 

ส านัก 
หอสมุด 
กลาง 

รวม 

๑ จ านวนผู้เข้าใช้บริการ ครั้ง ๐  ๐  ๐  ๕  ๐  ๕ 

  คน ๐  ๐  ๐  ๕  ๐  ๕ 

 ๑.๑ บุคคลภายใน ครั้ง ๐  ๐  ๐  ๒ ๐ ๒ 

  คน ๐  ๐  ๐  ๒ ๐ ๒ 

 ๑.๒ บุคคลภายนอก ครั้ง ๐  ๐  ๐  ๓ ๐ ๓ 

  คน ๐  ๐  ๐  ๓ ๐ ๓ 

 ๑.๓ ในเวลาราชการ ครั้ง ๐  ๐  ๐  ๕ ๐ ๕ 

  คน ๐  ๐  ๐  ๕ ๐ ๕ 

 ๑.๔ นอกเวลาราชการ  ครั้ง ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 จันทร์ – ศุกร ์ คน ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 ๑.๕ นอกเวลาราชการ  ครั้ง ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 เสาร-์อาทิตย ์ คน ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

๒ จ านวนผู้ใช้บริการยืม-คืน 
: ตามประเภทผู้ใช้ 

       

 ๒.๑ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

ครั้ง ๘๔๑  ๗๘๖  ๔๙  ๐ ๐ ๑,๖๗๖ 

 
 

๒.๒ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท 

ครั้ง ๑๕๒  ๒๐๕  ๓๐  ๐ ๐ ๓๘๗ 

 ๒.๓ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก 

ครั้ง ๖๑  ๑๗  ๐  ๐ ๐ ๗๘ 

 ๒.๔ อาจารย ์ ครั้ง ๓๕  ๗๔  ๕๙  ๑ ๐ ๑๖๙ 

 ๒.๕ พนักงาน ครั้ง ๓๐  ๓๗  ๑๙  ๑ ๐ ๘๗ 

 ๒.๖ ลูกจ้างประจ า ครั้ง ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 ๒.๗ ลูกจ้างช่ัวคราว ครั้ง ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 ๒.๘ อื่น ๆ ครั้ง ๒  ๑๓  ๐  ๓ ๐ ๑๘ 

๓ จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๓.๑ หนังสือใหม ่ ช่ือ ๗๙  ๐  ๘๘  ๙ ๐ ๑๗๖ 

 ประจ าเดือน เล่ม ๘๖  ๐  ๑๐๒  ๒๓ ๐ ๒๑๑ 

 ๓.๒ โสตทัศนวัสด ุ รายการ ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 ๓.๓ วิทยานิพนธ ์ เล่ม ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 ๓.๔ e-Book เล่ม ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 
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 ๓.๕ e-Thesis เล่ม ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 ๓.๖ ฐานข้อมลูออนไลน์  
(นับเฉพาะของ สกอ. และ
หอสมุดฯ บอกรับ) 

ฐาน ๐  ๐  ๐  ๐ ๒๒ ๒๒ 

 ๓.๗ การน าเข้าข้อมลู 
ในคลังปัญญา 

ข้อมูล/
เรื่อง 

๓,๔๒๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓,๔๒๖ 

๔ การใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

       

 ๔.๑ ยมืหนังสือ เล่ม ๒,๐๑๒  ๑,๑๕๓  ๕๔๕  ๒๖ ๐ ๓,๗๓๖ 

 ๔.๒ คืนหนังสือ เล่ม ๗๒๗  ๘๘๖  ๑๔๑  ๒๖ ๐ ๑,๗๘๐ 

 ๔.๓ ยมืโสตฯ รายการ ๐  ๓  ๐  ๒๐ ๐ ๒๓ 

 ๔.๔ คืนโสตฯ รายการ ๐  ๕  ๐  ๒๐ ๐ ๒๕ 

 ๔.๕ ขอยืมระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ ๓๐  ๘๕  ๓  ๐ ๐ ๑๑๘ 

 ๔.๖ ให้ยมืระหว่าง 
วิทยาเขต 

รายการ ๘๙  ๒๗๔  ๐  ๐ ๐ ๓๖๓ 

 ๔.๗ ห้องฉายภาพยนตร ์ ครั้ง ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

  คน ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 ๔.๘ ห้องคอมพิวเตอร ์ ครั้ง ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 ๔.๙ ห้องประชุมกลุม่ย่อย ครั้ง ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

  คน ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 ๔.๑๐ การใช้หนังสือ
ภายในห้องสมดุ 

เล่ม ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 ๔.๑๑ ค่าปรับและรายได้
จากการบริการอื่น ๆ 

บาท ๐  ๐  ๑๘  ๐ ๐ ๑๘ 

๕ การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน ์

       

 ๕.๑ Renew Online เล่ม ๑,๐๗๘  ๓๘๘  ๒๒๐  ๐ ๐ ๑,๖๘๖ 

 ๕.๒ Website ครั้ง ๑,๓๓๑  ๕,๗๘๘  ๐  ๐ ๗๖๐๐ ๑๔,๗๑๙ 

 ๕.๓ Thesis Online ครั้ง ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 ๕.๔ ฐานข้อมลู สกอ.
บอกรับ 

ครั้ง ๐  ๐  ๐  ๐ ๐ ๐ 

 ๕.๕ ฐานข้อมลูที่ส านัก ครั้ง ๕  ๐  ๐  ๐ ๐ ๕ 
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หอสมุดกลางบอกรับ 

 ๕.๖ จ านวนการเข้าชม
คลังข้อมูลและคลังปัญญา 

ครั้ง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๙๔,๕๙๐ 

 

ล าดับที ่ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา/หน่วยงาน หน่วยนับ (รายการ) ร้อยละ 

๑ คณะจติรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ์ ๔๕ ๑.๔๗% 

๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ๑๐๖ ๓.๔๗% 

๓ คณะโบราณคด ี ๘๕๔ ๒๗.๙๒% 
๔ คณะมณัฑนศลิป ์ ๖๖ ๒.๑๖% 
๕ คณะอักษรศาสตร ์ ๖๖๔ ๒๑.๗๑% 

๖ คณะศึกษาศาสตร ์ ๒๘๒ ๙.๒๒% 

๗ คณะวิทยาศาสตร ์ ๖๕ ๒.๑๒% 

๘ คณะเภสัชศาสตร ์ ๓๖ ๑.๑๘% 

๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๓๔ ๑.๑๑% 

๑๐ คณะดุริยางคศาสตร ์ ๗ ๐.๒๓% 

๑๑ คณะสัตวศาสตร์ฯและเทคโนโลยีการเกษตร ๒๖ ๐.๘๕% 

๑๒ คณะวิทยาการจัดการ ๙๘ ๓.๒๐% 
๑๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๓ ๐.๔๒% 
๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย ๔ ๐.๑๓% 
๑๕ วิทยาลัยนานาชาต ิ ๘ ๐.๒๖% 
๑๖ อื่นๆ (ศูนย์/ส านัก/ร.ร.สาธิต) ๑๐๒ ๓.๓๓% 

 รวม ๒,๔๑๐ ๑๐๐.๐๐% 

* รายงานสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  (สกอ.) และรายงานสรุปการใช้งานระบบ Turnitin  
เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 ประธานขอให้ส านักงานส านักหอสมุดกลางแชร์ไฟล์ใน One Drive เพ่ือที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องของ 
แต่ละหน่วยงานสามารถเข้าถึงและกรอกข้อมูลสถิติต่าง ๆ ได้สะดวก 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  รายงานสรุปยอดการใช้จ่ายเงินประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง  รายงานการใช้จ่ายเงินของ 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ  ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานส านักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม และสรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากระบบ SU-ERP ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ดังนี้ 

สรุปการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๑. งบประมาณแผ่นดิน   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบด าเนินงานและงบลงทุน) 

 ๑๐,๖๖๖,๕๐๐.๐๐   ๑๐,๖๔๙,๙๐๐.๐๐     ๙๙.๘๔        ๐๐.๐๐     ๐๐.๐๐ ๑๐,๖๔๙,๙๐๐.๐๐ 

๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้   (หน่วย : บาท) 

หน่วยงาน งบประมาณ อนุมัติ อนุมัติ(%) ใช้จ่าย ใช้จ่าย(%) คงเหลือเบิกได้ 

๑. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (งานบริหารทั่วไป)  

 ๓๘,๓๖๔,๒๐๐.๐๐ ๒๑,๑๖๒,๖๒๔.๘๐  ๕๕.๑๖   ๑,๑๔๔,๘๔๙.๐๑ ๕.๔๑ ๒๐,๐๑๗,๗๗๕.๗๙ 

๒. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (โครงการจดหมายเหตุ) 

 ๗๔๘,๘๐๐.๐๐ ๘๖,๓๒๐.๐๐  ๑๑.๕๓   ๐๐.๐๐ ๐๐.๐๐ ๘๖,๓๒๐.๐๐ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง รายงานความก้าวหน้ า 
การด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 
   คณะกรรมการการจัดการความรู้   นางวิ ไลรักษ์  แก้ววิ ไล ผู้ ช่วยเลขานุการ 
ส านักหอสมุดกลาง ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายงานว่า ได้ด าเนินการครบถ้วน 
ตามแผนการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง นางจรินทร์ คิดหมาย ผู้เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตรวจสอบองค์ความรู้และจะส่งให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ชุดใหม่
ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้า 
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานว่า ตามที่
ได้รับรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ จากแต่ละหน่วยงานแล้วนั้น คณะกรรมการฯ ได้ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามแผนและ
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ได้จัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว และจะจัดส่งให้ผู้อ านวยการฯและหน่วยงานเพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าร่างโครงการเพ่ือเสนอคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางพิจารณา 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan : BCP) โดยคณะกรรมการฯ จะวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับ
แบบฟอร์มให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยขอให้แต่ละหน่วยงานกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มและส่งกลับมายังคณะกรรมการฯ ต่อไป  
 อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม ขอให้คณะกรรมการฯ จัดล าดับความเสี่ยงของส านักหอสมุดกลาง 
๕ อันดับแรก และแจ้งที่ประชุมทราบด้วย  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา   อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม  
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายงานว่า ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง จะก าหนด
ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือน า 
รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) มาพิจารณาร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าเดือน
ส านักหอสมุดกลางและคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางให้ความเห็นชอบ 
 ส าหรับกิจกรรมการสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจการพัฒนาคุณภาพองค์กร ( TQA)  นั้ น  
คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่ผ่านมา ได้ทราบ
หลักเกณฑ์การวัดและการมองลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ก าหนดเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ในวันที่  
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะท างานประชาสัมพันธ์   อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการ 
ส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะท างานประชาสัมพันธ์ ส านักหอสมุดกลาง รายงานว่า  
สืบเนื่องจากส านักหอสมุดกลางจะด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ Creative Matters นั้น ในการนี้ได้ประชุม
คณะท างานฯ เพ่ือปรับโครงสร้างเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงเห็นควรยุบคณะท างานประชาสัมพันธ์  
แต่ทั้งนี้จะยังคงกระบวนการท างานเดิมอยู่ แต่จะไม่ประชุมต่อเนื่อง และจะรายงานการด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ ส าหรับการตรวจเนื้อหาก่อนประชาสัมพันธ์นั้น ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายแต่ละหอสมุดจะ
เป็นผู้รับผิดชอบ ประธานจึงขอสรุปการด าเนินงานที่ผ่านมา และผลการด าเนินงาน ๘ เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 
๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนจอภาพ โดยสรุปการเข้าถึงเนื้อหาแต่ละโพสต์ 
ดังนี้ 
 การด าเนินงานที่ผ่านมา 
 การตรวจสอบ 
 ๑.ตรวจพบประเด็นที่อ่อนไหว (Sensitive Cases) 
 ๒.การท างานซ้ า (Rework) แบ่งเป็น ๒ ประเด็น คือ  



- ๑๑ - 

  ๑.Typo พิมพ์ผิดหรือเขียนผิด  
  ๒.Content ด้านเนื้อหา  
 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑.รับทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ 
 ๒.แบ่งประเภทของลูกค้าเพ่ือจะด าเนินการด้านการตลาดต่อไป  

๓.น าไปสู่การพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) ของบุคลากร 
 
ผลการด าเนินงาน ๘ เดือน ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 จ านวนเรื่อง จ านวนครั้ง (Reach) การเข้าถึงโดยเฉลี่ย 
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ ๑๕๙ ๒๔๙,๘๓๙ ๑,๕๐๐ 
ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ๕๖๕ ๒,๒๕๗,๕๐๒ ๓,๙๐๐ 
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

๑๓๗ ๔๓,๕๐๐ ๕๐๐ 

ส านักงานส านักหอสมุดกลาง ๑๑๑ ๒๙,๑๒๕ ๓๐๐ 
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ๓๙ ๗๖,๑๕๓ ๑,๙๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๑๑ ๒,๖๕๖,๑๑๙ - 
 
 ประธานเ พ่ิมเติมว่าการพัฒนาเว็บไซต์  http://creativematters.su.ac.th นี้ จะสามารถ 
เก็บรวบรวมผลงานที่ส านักหอสมุดกลางจัดท าขึ้นเก็บเป็นองค์ความรู้และแยกประเภทหมวดหมู่ได้มากขึ้น  
แตจ่ะยังคงด าเนินการประชาสัมพันธ์เนื้อหาต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการบริหารจัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานว่า  
ได้ด าเนินการแบ่งกลุ่มเอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ  
 ๑.เอกสารส่วนบุคคล แบ่งย่อยออกเป็น 

- เอกสารราชการ 
- เอกสารส่วนตัว 
- เอกสารการเงิน 
- กระดาษบันทึก 
- นามบัตร (ของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลและท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา  

มาลากุล) 
- งานวรรณกรรม (ของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลและบุคคลอ่ืน) 
- จดหมาย 
-  

http://creativematters.su.ac.th/


- ๑๒ - 

 ๒.หนังสือ แบ่งย่อยออกเป็น 
- ผลงานของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
- ผลงานของท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล 
- หนังสือ/วารสารส่วนตัว 

 นอกจากนี้ กลุ่มโสตทัศน์ ได้ด าเนินการลงทะเบียนภาพถ่าย จ านวน ๕๐ อัลบั้ม เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างด าเนินการลงทะเบียนภาพถ่ายใส่กรอบรูป ซึ่งมีอยู่จ านวนประมาณ ๑๑๐ ภาพ และ 
กลุ่มสิ่งของสะสม ได้ด าเนินการลงทะเบียนสิ่งของสะสมทั้งของส่วนตัวของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น 
มาลากุลและที่ท่านได้รับมอบจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ประมาณ ๔๐๐ ชิ้น คงเหลือประมาณ 
๒๐๐ ชิ้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทีช่่วยด าเนินการงานเอกสาร กลุ่มโสตฯและสิ่งของสะสมด้วย  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดจัดโครงการการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  
โดยวิทยากรจากส านักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ๕ ท่าน ก าหนดการอบรมแบ่งเป็น ๒ เฟส คือ เฟสที่ ๑ 
อบรมการอนุรักษ์กลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งของสะสม โดยมีเป้าประสงค์การฝึกอบรม คือ การจัดท าทะเบียน  
การท าความสะอาด และการจัดเก็บ และเฟสที่ ๒ จะเป็นการซ่อมเอกสารและหนังสือ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  คณะกรรมการนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการนวัตกรรม
ด้านต่าง ๆ รายงานว่า ได้ประชุมคณะกรรมการฯ หารือเรื่องการจัดท าเว็บไซต์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ โดยจะสรุปวางแผนการด าเนินการอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป และคณะกรรมการฯ  
ไดจ้ัดท าศูนย์ข้อมูลเพ่ือการบริหารในระบบ Back Office แล้ว ประกอบไปด้วยข้อมูลเพ่ือการบริหาร เช่น 
งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวางแผน งานพัสดุ โดยจะเพ่ิมเติมข้อมูลด้านบุคลากรและแผนงาน 
ต่าง ๆ เข้าไปในสัปดาห์หน้า โดยมุ่งหมายที่จะให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สามารถดูข้อมูลสรุป (Data 
Visualize) ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการได้ทันที นอกจากนี้ ยังสามารถระบุ Tag ไปยังงานที่เกี่ยวข้องได้ด้วย 
จะประสานขอข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องและผลตอบรับจากผู้ใช้บริการต่อไป ส าหรับสถิติการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ ได้สรุปการใช้งานทรัพยากรทั้งปีงบประมาณ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 
พบว่ามีการยืมทรัพยากรมากกว่า ๕๐,๐๐๐ กว่ารายการ จึงเสนอว่า สามารถน าข้อมูลสัดส่วนการใช้
ทรัพยากรที่มีมาวิเคราะห์และค านวณการจัดสรรงบประมาณได้ หากต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
คณะวิชา  
 นางสมปอง มิสสิตะ เสนอว่าอาจดึงข้อมูลงานครุภัณฑ์ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยได้  
 อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน ชี้แจงว่า แต่จะไม่มีระบุว่าครุภัณฑ์นั้น ๆ อยู่ที่หน่วยงานใด แต่จะสอบถาม
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากประสงค์จะทราบข้อมูลในด้านใด สามารถแจ้งคณะกรรมการฯ เพ่ือจะ
ได้จัดท าข้อมูลมาเสนอได้ตรงกับความต้องการ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องสืบเนื่อง        
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 



- ๑๓ - 

สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ยังไม่คลี่คลาย แต่ละหอสมุดมีแนวทางการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 
 อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดความถี่ในการท าความสะอาด   
เนื่องจากหากมีการเปิดให้บริการหอสมุด จะมีผู้ใช้บริการเข้ามาจ านวนมาก  
 นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค แจ้งที่ประชุมทราบว่า จากที่ได้สอบถามมหาวิทยาลัยอ่ืน ทราบว่า 
จ ากัดผู้ใช้บริการร้อยละ ๒๕ ของจ านวนที่นั่งทั้งหมด โดยจะแจ้งจ านวนที่สามารถเข้าใช้บริการได้ และ 
ผู้ที่จองเข้าใช้บริการทางหน้าเว็บไซต์หรือเพจเฟสบุ๊ค ทั้งนี้ เห็นควรเผื่อไว้ร้อยละ ๓ – ๕ ของที่นั่ง 
ที่สามารถนั่งได้เพ่ือรองรับผู้เข้าใช้บริการที่ไม่ได้จองล่วงหน้า (Walk-in) ก าหนดเปิดให้บริการช่วงเวลาเช้า
และบ่าย และท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเวลาพักกลางวัน หรือก าหนดความถี่ในการท าความสะอาด 
ตามสมควร 
 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน เพ่ิมเติมว่า ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ที่รุนแรงนั้น ได้มีนโยบายน าน้ ายาท าความสะอาดมาเช็ดเวลาเช้า กลางวัน และเย็น ส าหรับจุดที่มีสัมผัส
ร่วม เช่น จุดกดรหัสนักศึกษาที่ทางเข้าและเคาเตอร์ให้บริการ จะเช็ดท าความสะอาดทุก  ๑ ชั่วโมง  
บางมหาวิทยาลัย ก าหนดท าความสะอาดทุก ๓ ชั่วโมง และเปิดเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อโรคเวลาเย็น หรือ
ก าหนดจ านวนผู้ใช้เป็นช่วงเวลาเช้าและบ่าย รอบละ ๕๐ คน และท าความสะอาดเวลากลางวัน เป็นต้น 
 นางสมปอง มิสสิตะ สอบถามผู้บริหารว่าก าหนดเปิดให้บริการในวันใด และมีนโยบายหรือเงื่อนไข
อย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้วางแผนการบริหารจัดการ ส าหรับรายละเอียดการท าความสะอาด จะหารือกับ
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดเพ่ือก าหนดแนวทางในภายหลัง 
 อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้หารือกับ นายพรชัย กุศลพลาเลิศ ต าแหน่ง  
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานส านักหอสมุดกลางเพ่ือจัดท าระบบเพ่ือรองรับการให้บริการแต่ละ
ฝ่ายหอสมุด ซึ่งจะบอกได้ว่า แต่ละพ้ืนที่รองรับผู้เข้าใช้บริการได้เท่าไหร่ ขณะนี้มีผู้ใช้บริการเท่าใด และยัง
ว่างอีกจ านวนกี่ที่นั่ง โดยดูจากข้อมูลการสแกนบัตรเข้าใช้บริการ ส าหรับการสแกนออกนั้น อาจต้องขอ
ความร่วมมือจากฝ่ายหอสมุด 
 ประธานก าหนดเปิดบริการหอสมุดในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
แบ่งเป็นช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. และบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยพักท าความสะอาด
เวลา ๑๒.๓๐ น. ขอให้ฝ่ายหอสมุดก าหนดจ านวนผู้เข้าใช้บริการ ร้อยละ ๓๐ ของที่นั่งทั้งหมด อาจแบ่ง
สัดส่วนจ านวนผู้จองและวอล์คอิน (Walk-in) ภายหลัง หากมีผู้ประสงค์ใช้บริการสืบค้น สามารถอนุญาต
ให้เข้าใช้บริการได้ แต่ขอให้ก าหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าฝ่ายหอสมุดประชุมหารือเพ่ือก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานต่อไป และขอให้ชะลอการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการไปก่อน  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  งบประมาณค่าวัสดุการศึกษา  
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง รายงานว่า ได้จัดท าบันทึก เรื่อง  
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
พ.ศ.๒๕๖๕ ไปยังมหาลัยและคณะวิชาแล้ว แต่การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
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งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔ ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น ส านักหอสมุดกลาง
ยังไม่ได้รับการจัดสรร อาจต้องหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป  
 ประธานรับไปหารือกับผู้บริหาร และจะจัดสรรเงินงบประมาณร้อยละ ๑๕ โดยจะค านวณตาม
สัดส่วนให้แต่ละฝ่ายหอสมุดด าเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้ ขอให้เน้นการใช้
จ่ายเงินงบประมาณในส่วนของคณะวิชาเป็นหลัก 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  ข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ 
                ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) ระหว่างส านักหอสมุดกลาง 
               มหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                 (องค์การมหาชน) 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่  เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่
ส านักหอสมุดกลางได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือในโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการ
ออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และจะครบ
ก าหนด ในวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น จึงได้ก าหนดวันลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว  
ปีที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเนื้อหาในข้อตกลงนั้นมีรายละเอียดเช่นเดียวกับปีก่อน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔  ระบบฐานข้อมูลคลังปัญญา (Silpakorn University Repository: SURE) 
สรุปเรื่อง   นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งที่ประชุม
ทราบว่า จ านวนพ้ืนที่ระบบฐานข้อมูลคลังปัญญาที่ประสงค์นั้น จ านวนประมาณ ๗๑ GB ต่อปี ซึ่งอาจ
เพ่ิมข้ึนทุกปี และได้ส่งข้อมูลไปยังรองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารทราบด้วยแล้ว เมื่อระบบ
เสถียรจะจัดท าบันทึกไปยังคณะวิชาเพ่ือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพ่ือจัดเก็บในฐานข้อมูลต่อไป ขอ
ความร่วมมือฝ่ายหอสมุดลดขนาดก่อนน าเข้าฐานดังกล่าว เนื่องจากบางไฟล์ที่ได้รับมามีขนาดใหญ่มาก 
ทั้งนี้ ได้หารือกับที่ประชุมว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการถ่ายโอนฐานข้อมูลไปยัง Cloud ส านัก
หอสมุดกลางหรือส านักดิจิทัลเทคโนโลยี รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร รับไปสอบถาม
ผู้รับผิดชอบ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕  การคืนค่าบ ารุงหอสมุดส าหรับสมาชิกรายปี 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ด าเนินการ
ประสานงานกับกองคลัง ตลิ่งชัน เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินตัวจริงสูญหายประกอบการขอคืน
เงินค่าบ ารุงหอสมุดรายปีแล้ว โดยให้สมาชิกรายปีที่ประสงค์ขอคืนค่าบ ารุงดังกล่าวลงนามรับรองที่ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินว่า หากพบใบเสร็จตัวจริงจะไม่น ามาเบิกจ่าย ส านักงานฯ ได้ส่งเรื่องไปยังกองคลัง ตลิ่งชัน
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการโอนเงินคืน 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  การทบทวน แก้ไข และปรับปรุงประกาศฉบับต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายหอสมุด 
ได้ประชุมร่วมกันจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการใช้หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ฉบับใหม่แล้ว ก าหนดการประชุมครั้งถัดไป ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในการนี้จะร่วมกันพิจารณา
ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลาง ภายใต้ระเบียบดังกล่าวอีกด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗  แผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งว่า ตามที่ได้ประชุมระดมความคิดคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักหอสมุดกลาง ไปแล้วนั้น นายสมภพ สุขดี จะจัดท าเป็นตารางสรุปข้อมูลให้ แล้วจะเวียนผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบต่อไป ระหว่างนี้แต่ละหน่วยงานสามารถด าเนินการตามแนวทางเดิมที่ปฏิบัติ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  ก าหนดค่าน้ าหนักส าหรับตัวช้ีวัดแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
สรุปเรื่อง นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบว่า  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดตัวชี้วัดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan 
: IDP) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: 
KPIs)  ข้อที่ ๓ ให้ผู้อ านวยการฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง จัดท า
ประกาศก าหนดค่าน้ าหนักส าหรับตัวชี้วัดแผนพัฒนารายบุคคล ให้มีค่าน้ าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
ของคะแนนส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) รวมทั้งก าหนดแนวทางหรือโครงการ
หรือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนารายบุคคล นั้น  
จึงได้จัดท าร่าง ก าหนดค่าน้ าหนักส าหรับตัวชี้วัดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : 
IDP) ส านักหอสมุดกลาง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วและแสดงความคิดเห็น มีมติก าหนดเกณฑ์การประเมินและค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

1. มีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพ่ือพัฒนาตนเอง มีค่าน้ าหนัก 
๑ คะแนน 

2. มีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพ่ือพัฒนาตนเอง และ 
มีการด าเนินงานตามแผน  มีค่าน้ าหนัก ๒ คะแนน 

3. มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และ 
การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน  มีค่าน้ าหนัก  ๓  คะแนน 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : 
IDP) และมีการพัฒนางานหรือน าสิ่งที่ได้รับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
มีค่าน้ าหนัก  ๔ คะแนน 
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5. มีการพัฒนางานหรือน าสิ่งที่ ได้รับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
และมีนวัตกรรมหรืองานวิจัยสถาบัน (Routine to Research)  มีค่าน้ าหนัก ๕ คะแนน 

 โดยค าว่านวัตกรรมนั้นอาจเป็นได้ทั้งคู่มือ ผลงาน หรือฐานข้อมูลต่าง ๆ 
 อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม เสนอว่า ผู้บริหารควรมีแนวทางหรือนโยบายในการสนับสนุนให้
บุคลากรสามารถไปถึงเกณฑ์ที่ ๕ ด้วย 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  แนวทางการเปิดให้บริการในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีก าหนดเปิดภาคการศึกษา  
ที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงหารือที่ประชุมถึงแนวทางการเปิดให้บริการในภาคการศึกษา
เพ่ือจะได้เตรียมการให้บริการต่อไป 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตกิ าหนดแนวทางในหลักการ ดังนี้ 
 ก าหนดเปิดให้บริการหอสมุดในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
แบ่งเป็นช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. และบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยพักท าความสะอาด
เวลา ๑๒.๓๐ น. และขอให้ฝ่ายหอสมุดก าหนดจ านวนผู้เข้าใช้บริการ ร้อยละ ๓๐ ของที่นั่งทั้งหมด  
อาจแบ่งสัดส่วนจ านวนผู้จองและวอล์คอิน (Walk-in) ได้ในภายหลัง หากมีผู้ประสงค์ใช้บริการสืบค้น 
สามารถอนุญาตให้เข้าใช้บริการได้ แต่ขอให้ก าหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าฝ่ายหอสมุดประชุมหารือ
เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานในรายละเอียดต่อไป และขอให้ชะลอการเปิดให้บริการนอกเวลา
ราชการ ทั้งนี้ ขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ ประสานกับวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ถึงแผนการเปิดของ
วิทยาเขตฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการให้บริการหอสมุดต่อไป 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖.๑  การจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management : RDM) 
สรุปเรื่อง นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
ส านักหอสมุดกลางและความร่วมมือกับ ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดจัดโครงการ Library Talks เรื่อง การจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data 
Management : RDM) กับบทบาทห้องสมุดในสังคมวิทยาการแบบเปิด โดย อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์  
คลังธนบูรณ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทาง
ออนไลน์โปรแกรม ZOOM ขณะนี้ อยู่ระหว่างก าหนดวันจัดโครงการ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖.๑  การบอกรับฐานข้อมูล Science Direct 
สรุปเรื่อง นางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ส่งบันทึกถึงผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ขอให้
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ส านักหอสมุดกลางพิจารณาการบอกรับฐานข้อมูล Science Direct ว่าส านักหอสมุดกลางจะบอกรับตาม
สาขาวิชาเดิมหรือเพ่ิมเติมสาขาวิชาอ่ืน ๆ ซ่ึงเดิมให้บริการอยู่ ๔ สาขาวิชา ดังนี้  
 ๑.สาขาวิชา Agricultural and Biological Science 
 ๒.สาขาวิชา Engineering 
 ๓.สาขาวิชา Immunology and Microbiology 
 ๔.สาขาวิชา Social Science 

โดยขอให้แจ้งกลับไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน  
๒๕๖๔  ประธานขอให้หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพิจารณาตามความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละคณะวิชา 

นางสมปอง มิสสิตะ รับไปด าเนินการร่างสาขาวิชาที่ประสงค์จะเพ่ิมเติม เช่น ด้านการวางผังเมือง
และสภาพแวดล้อม การออกแบบชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้พ้ืนที่ แต่เนื่องจาก Science 
Direct มีคอลเลกชั่นจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงเสนอการจัดซื้อบทความ (Paper View) 
เพ่ิมเติม โดยจะศึกษาข้อมูลการด าเนินการในเบื้องต้นก่อน หากสามารถด าเนินการได้ จะประชาสัมพันธ์
ไปยังคณะวิชาต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 

นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง    นางอาทิตา  นกอยู่ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําเดือนสํานักหอสมุดกลาง 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๔ 

วันจันทรที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผานโปรแกรม ZOOM 

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

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทพล  จั่นเงิน   ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  ประธาน 

๒. อาจารยสกนธ  มวงสุน รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝายบริหาร     กรรมการ 

๓. อาจารยพิมลพรรณ วงศอราม รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

ฝายกลยุทธและพัฒนาองคกร           กรรมการ 

๔. นางสมปอง  มิสสิตะ  หัวหนาฝายหอสมุด พระราชวังสนามจันทร          กรรมการ 

๕. นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค รักษาการแทนหัวหนาฝายหอสมุดวังทาพระ       กรรมการ 

๖. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหนาฝายหอสมุด 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   กรรมการ 

๗. นางวิไลรักษ  แกววิไล ผูชวยเลขานุการสํานักหอสมุดกลาง          กรรมการ 

๘. นายสมภพ  สุขดี  รักษาการแทนหัวหนางานนโยบายและนวัตกรรม   กรรมการ 

๙. นางอาทิตา  นกอยู  เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง    กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

ไมมี 

เปดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุม และเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําเดือนสํานักหอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง   ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําเดือน 

สํานักหอสมุดกลาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔   ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  ผูบริหารแจงเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง   ประธานแจงวา สํานักหอสมุดกลางมีบันทึก ดวน ท่ี อว ๘๖๒๑/๐๐๒๐๓๖ ลงวันท่ี ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงกองกฎหมาย ขอหารือ เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดกลาง 

สามารถดําเนินการไดหรือไม และหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารฯ มีหนาท่ีใดบาง รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

  กองกฎหมาย ไดมีบันทึกตอบมายังสํานักหอสมุดกลางทราบ สรุปความวา กรณีสํานักหอสมุด

กลางขอหารือ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดกลางสามารถดําเนินการไดหรือไม และ

หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารฯ มีหนาท่ีใด ควรพิจารณาอํานาจและหนาท่ีของผูมีอํานาจดําเนินการซ่ึงมี 

๒ กรณี คือ 

๑. อํานาจของผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสํานัก

หอสมุดกลาง ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผูอํานวยการ

สํานักหอสมุดกลางสามารถสั่งการ มอบหมาย หรือแตงตั้งใหบุคคลใดทําหนาท่ีตามภารกิจของสํานัก

หอสมุดกลาง 

๒. อํานาจของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางเปนคณะกรรมการตามท่ีกฎหมายกําหนด

ตามความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ คณะอนุกรรมการ 

คณะทํางาน หรือมอบหมายใหบุคคลปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งท่ีอยูในขอบเขตหนาท่ีของคณะ

กรรมการฯ ได  โดยใหปฏิบัติหนาท่ีท่ีอยูในขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง 

ตามความในขอ ๘.๔ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง

พ.ศ. ๒๕๕๙  สวนการมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติหนาท่ีตองเปนหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในขอ ๘ ของ

ขอบังคับดังกลาว   

  ดังนั้น การสั่งการ มอบหมาย หรือแตงตั้งบุคคลใดดําเนินการอยางใด สํานักหอสมุดกลางควร

พิจารณาอํานาจและหนาท่ีของผูมีอํานาจดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

 ประธานมีความเห็นวาจากท่ีหารือกับกองกฎหมาย การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสํานัก

หอสมุดกลางควรใชอํานาจของผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙   ท้ังนี้ใหเลขานุการสํานักหอสมุดกลางดําเนินการประสาน/ติดตาม

เรื่องนี้ใหเปนท่ีเรียบรอยตอไป 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการใหบริการกลางของ 

สํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สรุปเรื่อง   นางอาทิตา  นกอยู เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง รายงานวา ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๓ เม่ือวันอังคารท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓  

ไดพิจารณาเรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการ-

กลางของสํานักหอสมุดกลาง โดยมีมติใหความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการกลางของสํานักหอสมุดกลาง  โดยใหคณะวิชาสนับสนุน

งบประมาณ ๕๐% และมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ ๕๐% (คํานวณจากจํานวนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของทุกคณะวิชา จํานวน ๑๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา) นั้น   ในสวนคณะวิชาไดโอน

งบประมาณ ๕๐% จํานวนเงิน ๒,๒๙๓,๖๐๐ บาท (สองลานสองแสนเกาหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน) 

นั้น สํานักหอสมุดกลาง ไดจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการใหบริการกลางของ

สํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณรายจายจากเงิน

รายไดสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวงเงินจํานวน ๒,๒๙๐,๔๘๗ 

บาท ซ่ึงอธิการบดีไดอนุมัติโครงการแลว เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม โดยสรปุคาใชจายในโครงการประกอบดวย 

- คาบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Sierra)  จํานวนเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐  บาท 

- คาฐานขอมูล EndNote    จํานวนเงิน    ๓๙๐,๔๘๗  บาท 

- คาวารสารดานศิลปะ โบราณคดีและการออกแบบ จํานวนเงิน    ๕๕๐,๐๐๐  บาท 

 ประธานแจงวา งบประมาณสนับสนุนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ียังไมไดรับจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น  ใหสํานักงานสํานักหอสมุดกลางจัดทําบันทึกไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือ

ขอเบิกคาใชจายในวงเงินประมาณ ๒.๑ ลานบาท  เบื้องตนคาใชจายมีดังนี้ 

- ผลิตภัณฑ OpenAthens  งบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐ บาท  

(สื่อการเรียนการสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกสสหสาขาวิชาจํานวน มากกวา ๒๐๐,๐๐๐ ชื่อเรื่อง  

ซ่ึงครอบคลุมหัวขอทางวิชาการท่ีมีใหเลือกมากมายและมี e-Book จากสํานักพิมพชั้นนําและสํานักพิมพ

มหาวิทยาลัย  ชื่อฐานขอมูล eBook Academic Collection ใชงานผานแพลตฟอรมเดียวของบริษัท 

EBSCO พรอมดวยระบบการเขาถึงและวิเคราะหขอมูลการใชฐานขอมูลออนไลนในรูปแบบ Single Sign 

On (SSO)) 

- Gale e-Books  งบประมาณ ๔,๐๐๐ ดอลลาร (US$) 

- ShutterStock  งบประมาณประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

- คาบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (SURE)  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 



- ๔ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  นโยบายการเขาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

   ประธานแจงวา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี ๒๔/

๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ อธิการบดีไดขอความรวมมือคณบดี/หัวหนาสวนงานแจง

บุคลากรใหมาปฏิบัติงานในสถานท่ีตั้งรอยละ ๑๐๐ หรือมาปฏิบัติงานใหมากท่ีสุด  โดยใหปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  อยางเครงครัด ตั้งแต

บัดนี้เปนตนไป 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  ระบบมอนิเตอรสถานะระบบเครือขาย 

   ประธานแจงวา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี ๒๓/

๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร แจงวา

หากคณะวิชาหรือสวนงานใดตองการติดตามและตรวจสอบสถานะเครือขายคอมพิวเตอรภายในพ้ืนท่ีของ

สวนงานท่ีรับผิดชอบดูแลอยู เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ  ท้ังนี้นางอาทิตา  นกอยู เลขานุการสํานักหอสมุด-

กลาง เพ่ิมเติมวาสํานักดิจิทัลฯ มีบันทึกมายังสํานักหอสมุดกลางแลว ซ่ึงจะไดสําเนาแจงฝายหอสมุดท้ัง ๓ 

แหง โดยขอใหหนวยงานสงขอมูลตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑)  ชื่อจุดท่ีตองการติดตั้งระบบมอนิเตอรสัญญาณอินเทอรเน็ต 

๒)  IP Address ของจุดท่ีตองการติดตั้ง 

๓)  ชื่อนามสกุลและอีเมลของ Admin ท่ีหนวยงานมอบหมายในการตรวจสอบสถานะเครือขายภายใน

สวนงาน 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  รายงานการจัดกิจกรรมและการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง นางสมปอง  มิสสิตะ หัวหนาฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร แจงการจัดกิจกรรมของ

ฝายหอสมุดฯ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้  

เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

   ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  หอสมุดฯ ปดบริการ เพ่ือการเฝาระวัง และปองกันการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท่ีแพรกระจายมากข้ึน 

  ทุกวันตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔  ประชาสัมพันธข อมูล กิจกรรม และเรื่องราว 

(Content) ตาง ๆ บน Facebook (ตามรายงานสถิติ) 

  ๒, ๙, ๑๖, ๒๓, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  รายการวิทยุออนไลน ๕ เรื่อง 



- ๕ - 

  “SNC Library Podcast : “ภาพยนตรยังใหเกิดปญญา...๔ ตุลา วันอนุรักษภาพยนตร

ไทย” 

  “SNC Library Podcast :  “บันทึกของหม อม. . . เรื่ อง มหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ 

พระราชวงัสนามจันทร” 

   “SNC Library Podcast : “บันทึกของหมอม...เรื่อง การซอมรบเสือปา พ.ศ. ๒๔๖๑ 

และพระราชวังสนามจันทร” 

“SNC Library Podcast : “ความดีนั้นไมตายถายใหศิษย” 

  “SNC Library Podcast : “เทศกาลของผีหาใชมีแต Halloween เมืองลุงแซม” 

  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  กิจกรรม Information Literacy : Online On Demand เรื่อง 

“โปรแกรม EndNote ๒๐” ผานระบบออนไลน Zoom Meeting ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

อักษรศาสตร ชั้นปท่ี ๒-๔ (จํานวน  ๕๓๓ ราย) 

  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  หอสมุดฯ ปดบริการ เพ่ือการเฝาระวัง และปองกันการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

  ทุกวันตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔  ประชาสัมพันธขอมูล กิจกรรม และเรื่องราว 

(Content) ตาง ๆ บน Facebook (ตามรายงานสถิติ) 

๖, ๑๓, ๒๐, ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  รายการวิทยุออนไลน ๔ เรื่อง 

  “SNC Library Podcast : “แหลงเรือจมในลําน้ําสาขาทาจีน ตอนท่ี ๑” 

  “SNC Library Podcast : “แหลงเรือจมในลําน้ําสาขาทาจีน ตอนท่ี ๒” 

  “SNC Library Podcast : “เรื่อง พระปฐมเจดียฉบับพลโท ดําเนิร เลขะกุล” 

  “SNC Library Podcast : “พระมหาธีรราชเจา กับงานโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก” 

  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  สอบขอเขียน ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ (ฝายหอสมุด

พระราชวังสนามจันทร) 

  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โครงการ Library Talks: การจัดการขอมูลวิจัย (Research 

Data Management) กับบทบาทหองสมุดในสังคมวิทยาการแบบเปด วิทยากรโดย อาจารย ดร.           

วชิราภรณ  คลังธนบูรณ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๘.๓๐-

๑๒.๐๐ น.) ผานระบบออนไลน Zoom Meeting 

 

 นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค รักษาการแทนหัวหนาฝายหอสมุดวังทาพระ รายงานการ

จัดกิจกรรมของฝายหอสมุดฯ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้  

  เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 



- ๖ - 

  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  รายการ "อยูสบาย" มาถายทําหอสมุด ออกอากาศวันเสารท่ี ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๐ - ๑๔:๓๐ น. ทาง Nation TV ชอง ๒๒ 

  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  เพจ Riety มาบันทึกภาพหอสมุด 

  ๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๔   นิตยสาร Design Something มาสัมภาษณผู  อํานวยการ

สํานักหอสมุดกลางและบันทึกภาพหอสมุดวังทาพระ บทความเผยแพรบนเว็ปไซต https://bit.ly/๓cfXb

๙v 

  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือและเอกสารทรงคุณคาใน

หองสมุด ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล 

  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครขอใชสถานท่ีหอสมุดถาย

ทํารายการเสวนาเก่ียวกับอาจารยดํารง วงศอุปราช โดยมีวิทยากร ๓ ทานคือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.

เจตนา นาควัชระ รองศาสตราจารยวินัย ผูนําพล และ รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา หงสอุเทน  เพ่ือเผย

แพรผาน Facebook page -> Bacc 

  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  รายการวาไรตี้สี่ภาคมาสัมภาษณผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

และบันทึกภาพหอสมุดวังทาพระ ออกอากาศ วันอาทิตยท่ี ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๕ น.  

ทางชอง ททบ.๕ และเผยแพรผาน https://youtu.be/๒Y๖ljwke๙Fk?t=๑๓๐ 

  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี 

เขาใชสถานท่ีหอสมุดวังทาพระเพ่ือถายทําวีดิทัศนและภาพนิ่ง สําหรับประชาสัมพันธหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี 

  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  นิตยสาร Urban Creature มาสัมภาษณผูอํานวยการสํานักหอสมุด

ก ล า ง แ ล ะ บั น ทึ ก ภ า พ ห อ ส มุ ด วั ง ท  า พ ร ะ  บ ท ค ว า ม เ ผ ย แ พ ร  บ น เ ว็ บ ไ ซ ต  

https://urbancreature.co/thapra-library-silpakorn/ 

  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการ miniTCDC LINK 

ระหวาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) โดยมี ผศ.

ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง, 

คุณอภิสิทธิ์ ไล  ศัตรูไกล ผู  อํานวยการสํานักงานส งเสริมเศรษฐกิจสร างสรรค และคุณเลอชาติ              

ธรรมธีรเสถียร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจสรางสรรค รวมลงนาม ณ หอสมุดวังทาพระ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  ทําบุญอาคารหอสมุดใหม 

  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษามาเยี่ยมชมและศึกษาดู

งาน 

https://bit.ly/3cfXb9v
https://bit.ly/3cfXb9v
https://youtu.be/2Y6ljwke9Fk?t=130
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  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  คณะทํางานบริการสารนิเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามา

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหนาฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี รายงานการจัดกิจกรรมของฝายหอสมุดฯ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้  

  เดือนตุลาคม ๒๕๖๔  

   - ปดบริการตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

- บริการสงหนังสือฟรีทางไปรษณียและภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

  - ขยายเวลากําหนดคืนหนังสือจากเดิมวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปน ๙ ธันวาคม 

๒๕๖๔ 

  - ประชาสัมพันธสารสนเทศออนไลนผานสื่อประชาสัมพันธหอสมุด 

  - บุคลากรปฏิบัติงาน รอยละ ๑๐๐ 

   ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน และนางสาวลินดา อยูสูง ประชุมปรับปรุง

แกไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใชหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึง

ประกาศตาง ๆ ภายใตระเบียบฯ ณ หองประชุม ชั้น ๑ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานัก

หอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

   ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน และนางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ เขารวม

กิจกรรมการสรางความรูความเขาใจการพัฒนาคุณภาพองคกร (TQA) ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ ผาน

โปรแกรม Zoom 

   ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  ตัวแทนบุคลากรหอสมุดเขารวมกิจกรรมวันคลายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ ๗๘ ป ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

   ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  บุคลากรหอสมุดเขารวมกิจกรรมกับกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีใน

พิธีวางพวงมาลา เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายจักรกริช อมศิริ เขารวมประชุมสภาคณาจารยและพนักงาน 

วาระพิเศษ รูปแบบออนไลน ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ 

   ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  คณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จายวัสดุคงเหลือ สํานัก

หอสมุดกลาง เขาดําเนินการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑของฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ ณ 

อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ ผานระบบออนไลนโปรแกรม ZOOM 



- ๘ - 

  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน และนางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ เขารวม

กิจกรรมการสรางความรู ความเขาใจการพัฒนาคุณภาพองคกร (TQA) ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒         

ผานระบบออนไลนโปรแกรมZOOM 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  - ปดบริการตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

   - บริการสงหนังสือฟรีทางไปรษณียและภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

   - ขยายเวลากําหนดคืนหนังสือจากเดิมวันท่ี ๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ เปนวันท่ี ๙ ธันวาคม 

๒๕๖๔ 

   - ประชาสัมพันธสารสนเทศออนไลนผานสื่อประชาสัมพันธหอสมุด 

   - บุคลากรเขาปฏิบัติงานภายในหอสมุด รอยละ ๑๐๐ 

  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายจักรกริช อมศิริ ผูแทนสํานักหอสมุดกลาง เขารวมประชุม

สภาคณาจารยและพนักงานสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๑ ผานระบบออนไลน

โปรแกรม ZOOM 

   ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  บรรณารักษฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในหัวขอ 

เทคนิคการสืบคนขอมูลใหไดประสิทธิภาพสูงสุด วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน พรหมพร แผนกสนับสนุนฝาย

ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา บริษัท บุคโปรโมชั่นแอนดเซอรวิส จํากัด ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 

๒ ผานโปรแกรม Zoom 

  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน และนายจักรกริช อมศิริ เขารวมพิธี

ทําบุญอาคารหอสมุดวังทาพระ ณ ชั้น ๑ อาคารหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังทาพระ 

  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  พ.ต.ท. สุนทร พราหมณสังข สารวัตรสอบสวน สถานี

ตํารวจภูธรอําเภอชะอํา เขามาตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุภายในหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรณี

เครื่องไอแพด จํานวน 1 เครื่อง ถูกโจรกรรม 

  ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  นางสาวนิศากร ทรศัพท เขารวมโครงการฝกอบรมเชิง

ปฏบิัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนและการจัดการความรูภายในหนวยงาน เรื่อง 

“การเขียนหนังสือราชการ” ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (ว.๑๑๐๙) ชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน, นางสาวลินดา อยูสูง, นายจักรกริช 

อมศิริ และนางสาวนารีรัตน บํารุงผล เขารับวัคซีนเข็ม ๓ ณ โรงพยาบาลชะอํา 

  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน, นายจักรกริช อมศิริ และนางสาว

นิศากร ทรศัพท เขารวมประชุมหารือรับฟงความตองการจัดทําระบบ SU Check-in เพ่ือใชสําหรับการ



- ๙ - 

ตรวจสอบการเขาพ้ืนท่ีและจํานวนนักศึกษาตอพ้ืนท่ี ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ ผานโปรแกรม 

Microsoft Teams 

  ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ เขารวมการโครงการ Library 

Talks เรื่อง การจัดการขอมูลวิจัย (Research Data Management) กับบทบาทหองสมุด ในสังคม

วิทยาการแบบเปด ณ อาคารวิทยบริการ จัดโดยฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ชั้น ๒ ผานโปรแกรม 

Zoom 

  ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ เขารวมการสัมมนาวิชาการ

ออนไลน เรื่อง การจัดการเอกสารมรดกความทรงจําสูฐานขอมูลดิจิทัล (Management of the 

Documentary Heritage to Digital Database) โดย สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ รวมกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ ผานโปรแกรม 

Zoom 

 

  นางอาทิตา  นกอยู  เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง  รายงานวา การจัดกิจกรรม 

ของสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๔  

   ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙ .๓๐ น. ผู อํานวยการสํานักหอสมุดกลางประชุม

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี 

๔/๒๕๖๔ ออนไลนผาน MS Teams 

  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝายบริหาร 

และคณะกรรมการนวัตกรรม ของสํานักหอสมุดกลาง รวมประชุมกับ บริษัท EBSCO ออนไลนผาน MS 

Teams 

  ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔   เวลา ๑๓.๓๐ น. เลขานุการสํานักหอสมุดกลางแทนผูอํานวยการ

สํานักหอสมุดกลาง  นางวิไลรักษ แกววิไล  และนางสาวอินทรา อินทรตามา เขารวมประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดงานวันศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หองประชุม

สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร (อธ. ๑๓๐๒) 

  ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  รองผู

อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ๒ ทาน และคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา เขารวมกิจกรรมการ

สรางความรู ความเขาใจการพัฒนาคุณภาพองคกร (TQA) เขารวมดวย ออนไลนผาน Zoom 

  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  บุคลากรรวมทํากิจกรรม Big Cleaning Day ในบริเวณพ้ืนท่ีรอบ

อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล เนื่องในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วันท่ี ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๖๔ 



- ๑๐ - 

  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  บุคลากรสํานักงานฯ รวมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ  

หนาอาคารสํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  จดหมายเหตุฯ จัดทํา Content “๗๘ ป แหงการสถาปนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางเขารวม

กิจกรรมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  นางวิไลรักษ แกววิไล และนางสาวอินทรา อินทรตามา เขารวม

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร (อธ. ๑๓๐๒) 

  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๑.๐๐ น. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง เขารวมประชุม

คณะกรรมการอํานวยการการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี ๓/

๒๕๖๔ ออนไลนผาน MS Teams 

  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  จดหมายเหตุฯ ไดจัดทํา 

-  คลิป “ศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล ผูเก้ือการุณยศิลปากร” 

-  คลิป “ภาพกิจกรรมวันศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุลในอดีต” 

   ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง พรอม    

ดวยรองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  หัวหนาฝายหอสมุด  เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง  หัวหนางาน

นโยบายฯ และนางณัชชา มณีวงศ เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง ประจําป 

๒๕๖๕ เรื่อง การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ 

  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง เขารวมประชุม

พิจารณางานเปลี่ยนแปลงหองหมอแปลงไฟฟา บริเวณอาคารทัศนศิลป งานปรับปรุงมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังทาพระ ณ โถงลางหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

-  จดหมายเหตุฯ ประชาสัมพันธขอมูล กิจกรรม และจัดทํา Content เผยแพรบน  

Facebook จดหมายเหตุฯ 

  -  รับมอบเอกสารสวนบุคคลจากศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ 

อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร และอดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ผู  อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ประชุมวางแผนการ

ดําเนินงานหองสมุดเมืองทองธาน ี

  ๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  เลขานุการสํานักหอสมุดกลางแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  

นางวิไลรักษ แกววิไล และนางสาวอินทรา อินทรตามา เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวัน



- ๑๑ - 

สมเด็จพระมหาธีรราชเจา เทิดไทธีรราชบดินทร สืบสาน รังสรรคศิลปมรดกไทย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอง

ประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร (อธ. ๑๓๐๒) 

  ๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  ๑๔.๐๐ น. ประชุมบุคลากรสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

   ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  เลขานุการสํานักหอสมุดกลางประชุมคณะกรรมการพิจารณา

เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจาํป พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร 

    ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด

กลาง และบุคลากรรวมงานทําบุญหอสมุดวังทาพระ 

  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เลขานุการสํานักหอสมุดกลางแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด

กลาง  และนางวิไลรักษ แกววิไล เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 

เทิดไท ธีรราชบดินทร สืบสาน รังสรรคศิลปมรดกไทย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสํานักงาน

อธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร (อธ. ๑๓๐๒) 

  ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๔   

  - จัดนิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว : พระราชกรณียกิจดาน 

การศึกษา” 

 - บุคลากรรวมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา เทิดไท ธีรราชบดินทร สืบสาน รังสรรค 

ศิลปมรดกไทย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคารศูนยเรียนรวม ๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  รายงานสถิติการใหบริการทางวิชาการ ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง นายสมภพ  สุขดี นําเสนอรายงานสถิติการใหบริการทางวิชาการ ประจําเดือนตุลาคม – 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของหอสมุด ท้ัง ๓ วิทยาเขต  ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

หนวย 

นับ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

หอสมุดฯ 

วังทาพระ 

หอสมุดฯ 

สนามจันทร 

หอสมุดฯ 

เพชรบุรี 

หอ

จดหมาย

เหตุฯ 

สํานัก 

หอสมุด 

กลาง 

รวม 

๑ จํานวนผูเขาใชบริการ ครั้ง - - - ๑๐ - ๑๐ 

 คน - - - ๑๐ -  ๑๐ 

๑.๑ บุคคลภายใน ครั้ง - - - ๕ - ๕ 

 คน - - - ๕ - ๕ 

๑.๒ บุคคลภายนอก ครั้ง - - - ๕ - ๕ 



- ๑๒ - 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

หนวย 

นับ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

หอสมุดฯ 

วังทาพระ 

หอสมุดฯ 

สนามจันทร 

หอสมุดฯ 

เพชรบุรี 

หอ

จดหมาย

เหตุฯ 

สํานัก 

หอสมุด 

กลาง 

รวม 

 คน - - - ๕ - ๕ 

๑.๓ ในเวลาราชการ ครั้ง - - - ๑๐ - ๑๐ 

 คน - - - ๑๐ - ๑๐ 

๑.๔ นอกเวลาราชการ  ครั้ง - - - - - - 

จันทร – ศุกร คน - - - - - - 

๑.๕ นอกเวลาราชการ  ครั้ง - - - - - - 

เสาร-อาทิตย คน - - - - - - 

๒ จํานวนผูใชบริการยืม-คืน :  

ตามประเภทผูใช 

       

๒.๑ นักศึกษาระดับ 

ปริญญาตร ี

ครั้ง ๕๘๕ ๗๗๑ ๒๙ - - ๑,๓๘๕ 

๒.๒ นักศึกษาระดับ 

ปริญญาโท 

ครั้ง ๒๗๔ ๒๙๔ ๒๖ - - ๕๙๔ 

๒.๓ นักศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก 

ครั้ง ๕๙ ๓๘ ๐ - - ๙๗ 

๒.๔ อาจารย ครั้ง ๘๒ ๒๒๒ ๖๑ ๔ - ๓๖๙ 

๒.๕ พนักงาน ครั้ง ๗๗ ๑๓๒ ๒๘ ๓ - ๒๔๐ 

๒.๖ ลูกจางประจํา ครั้ง - - - - - -    

๒.๗ ลูกจางช่ัวคราว ครั้ง ๕ ๙ - -  ๑๔ 

๒.๘ อ่ืน ๆ ครั้ง ๖ ๔๓ - -  ๔๙ 

๓ จํานวนทรัพยากร

สารสนเทศ 

             

๓.๑ หนังสือใหมประจําเดือน ช่ือ ๓๒ ๒๖๗ ๑๑๗ ๒๗ - ๔๔๓ 

 เลม ๓๒ ๓๒๕ ๑๕๙ ๔๙ - ๕๖๕ 

๓.๒ โสตทัศนวัสด ุ รายการ - ๑๘ - - - ๑๘ 

๓.๓ วิทยานิพนธ เลม - ๑๘ - - - ๑๘ 

๓.๔ e-Book เลม - - - - - ๔  

๓.๕ e-Thesis เลม - - -   ๐ -    

๓.๖ ฐานขอมลูออนไลน ฐาน - - - - ๑๒ ๑๒ 

๔ การใชบริการทรัพยากร

สารสนเทศ 

             



- ๑๓ - 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

หนวย 

นับ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

หอสมุดฯ 

วังทาพระ 

หอสมุดฯ 

สนามจันทร 

หอสมุดฯ 

เพชรบุรี 

หอ

จดหมาย

เหตุฯ 

สํานัก 

หอสมุด 

กลาง 

รวม 

๔.๑ ยมืหนังสือ เลม ๑,๙๗๔ ๑,๔๖๕ ๗๔๐ ๑๖ - ๔,๑๙๕ 

๔.๒ คืนหนังสือ เลม ๒,๖๔๑ ๓,๑๓๖ ๔๓๓ ๑๖ - ๖,๒๒๖ 

๔.๓ ยมืโสตฯ รายการ ๐ ๘ ๐ ๒๒๘ - ๒๓๒ 

๔.๔ คืนโสตฯ รายการ ๐ ๗ ๓ ๒๒๘ - ๒๓๘ 

๔.๕ ขอยืมระหวางวิทยาเขต รายการ ๘๗ ๑๓๖ ๑๑ - - ๒๓๔ 

๔.๖ ใหยมืระหวางวิทยาเขต รายการ ๑๐๘ ๔๗๘ - - - ๕๘๖ 

๔.๗ หองฉายภาพยนตร ครั้ง - - - - -  

 คน - - - - -  

๔.๘ หองคอมพิวเตอร ครั้ง - - - - -  

๔.๙ หองประชุมกลุมยอย ครั้ง - - - - -  

 คน - - - - -  

๔.๑๐ การใชหนังสือภายใน

หองสมุด 

เลม - - - - -  

๔.๑๑ คาปรับ บาท - ๖,๕๙๑ ๙๘๔ - - ๗,๕๗๕ 

๕ การใชทรัพยากรสารสนเทศ

ออนไลน 

             

๕.๑ Renew Online เลม ๑,๐๐๗ ๗๑๗ ๓๔๗ - - ๒,๐๗๑ 

๕.๒ Website ครั้ง ๒,๗๓๘ ๙,๙๒๔ - -  ๒๖,๒๐๒ 

๕.๓ Thesis Online ครั้ง - - - - -  

๕.๔ ฐานขอมลูสาํนักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาบอกรับ 

ครั้ง - - - - - - 

๕.๕ ฐานขอมลูท่ีสํานัก

หอสมุดกลางบอกรับ 

ครั้ง ๑๑ -  - - - ๑๑ 

 

ลําดับท่ี การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา/หนวยงาน หนวยนับ (รายการ) รอยละ 

๑ คณะจติรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ ๓๓  ๑.๒๐% 

๒ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ๑๑๔  ๔.๑๖% 

๓ คณะโบราณคด ี ๘๑๓  ๒๙.๖๖% 

๔ คณะมณัฑนศลิป ๒๐  ๐.๗๓% 

๕ คณะอักษรศาสตร ๖๙๒  ๒๕.๒๕% 



- ๑๔ - 

ลําดับท่ี การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา/หนวยงาน หนวยนับ (รายการ) รอยละ 

๖ คณะศึกษาศาสตร ๓๙๙  ๑๔.๕๖% 

๗ คณะวิทยาศาสตร ๘๗  ๓.๑๗% 

๘ คณะเภสัชศาสตร ๑๐๓  ๓.๗๖% 

๙ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๖๙  ๒.๕๒% 

๑๐ คณะดุริยางคศาสตร ๓  ๐.๑๑% 

๑๑ คณะสัตวศาสตรฯและเทคโนโลยีการเกษตร ๑๒  ๐.๔๔% 

๑๒ คณะวิทยาการจัดการ ๑๐๖  ๓.๘๗% 

๑๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒๓  ๐.๘๔% 

๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย ๗  ๐.๒๖% 

๑๕ วิทยาลัยนานาชาต ิ ๐  ๐.๐๐% 

๑๖ อ่ืนๆ (ศูนย/สํานัก/ร.ร.สาธิต) ๒๖๐  ๙.๔๙% 

 รวม ๒,๗๔๑ ๑๐๐.๐๐  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  รายงานสรุปยอดการใชจายเงินประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง รายงานการใชจายเงินประจําเดือน ณ 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔  ของฝายหอสมุดวังทาพระ  ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร  ฝาย

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม และสรุปการอนุมัติและการใชจายงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายจายจาก

เงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จากระบบ ERP  ณ วันท่ี  ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. งบประมาณรายจายจากเงินรายได (งบดําเนินงาน)  (หนวย : บาท) 

แผนงาน งบประมาณ อนุมัต ิ อนุมัติ(%) ใชจาย ใชจาย(%) คงเหลือ 

๑. ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา (งานบริหารท่ัวไป) 

 ๓๘,๓๖๔,๒๐๐.๐๐ ๒๑,๖๔๖,๒๐๗.๓๖  ๑,๙๗๕,๖๒๔.๕๒  ๑๙,๖๗๐,๕๘๒.๘๔ 

๒. ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา (โครงการจดหมายเหตุ) 

 ๗๔๘,๘๐๐.๐๐ ๘๖,๓๒๐.๐๐    ๘๖,๓๒๐.๐๐ 

๓. สํานักหอสมุดกลาง (รวม ๑-๒) 

 ๓๙,๑๑๓,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๗๓๒,๕๒๗.๓๖  ๑,๙๗๕,๖๒๔.๕๒  ๑๙,๗๕๖,๙๐๒.๘๔ 

 

๒. งบประมาณแผนดิน (งบดําเนินงาน งบลงทุน และเงินอุดหนุน)  (หนวย : บาท) 

แผนงาน งบประมาณ อนุมัต ิ อนุมัติ(%) ใชจาย ใชจาย(%) คงเหลือ 

ผสกศ.ดานวิทยเทคโนฯ  (งบดําเนินงาน+งบลงทุน) 



- ๑๕ - 

แผนงาน งบประมาณ อนุมัต ิ อนุมัติ(%) ใชจาย ใชจาย(%) คงเหลือ 

 ๑๐,๖๖๖,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๖๔๙,๙๐๐.๐๐  ๑๐,๔๗๓.๗๑  ๑๐,๖๓๙,๔๒๖.๒๙ 

 

๓. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ๒๕๖๔  (กันเงินเหลื่อมป))  (หนวย : บาท) 

แผนงาน งบประมาณ อนุมัต ิ อนุมัติ(%) ใชจาย ใชจาย(%) คงเหลือ 

ผง.จัดการศึกษาอุดมศึกษา (งานบริหารท่ัวไป) 

  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ - - ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔  รายงานความคืบหนาของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของสํานักหอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของสํานักหอสมุดกลาง รายงานความกาวหนา 

การดําเนินงานใหท่ีประชุมทราบ  

   คณะกรรมการการจัดการความรู  อาจารยสกนธ  มวงสุน  รองผูอํานวยการสํานัก

หอสมุดกลางฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู รายงานวา กําหนดประชุม

คณะกรรมการการจัดการความรู เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรู สํานัก

หอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหนาฝาย

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  รายงานวา  ไดประชุม

คณะกรรมการฯ เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับแนวทางการจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงสํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยไดรวบรวมขอมูลปจจัยความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบ

ตอการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลาง รวมถึงโอกาสและผลกระทบตอการดําเนินงานท่ีแตละหนวยงาน

ในสังกัดเสนอ  และพิจารณาจากความเสี่ยงคงเหลือในปงบประมาณท่ีผานมา ท่ียังคงดําเนินการไมแลว

เสร็จ เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕  รายละเอียด

เอกสารประกอบการประชุม  

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

   คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา  อาจารยพิมลพรรณ วงศอราม   

รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝายกลยุทธและพัฒนาองคกร  ประธานคณะกรรมการการประกัน

คุณภาพการศึกษา รายงานวา ไดประชุมคณะกรรมการฯ ไปเม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุดกลาง ปการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ถึง  

๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕) โดยไดรางการดําเนินการตาง ๆ ท่ี สอดคลองกับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ



- ๑๖ - 

ประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ และแผนกิจกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร 

 สํานักหอสมุดกลาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ และรับทราบแผนการปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักหอสมุดกลาง ปการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕)  และ 

สรุปปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีผานมา  นอกจากนั้นได

พิจารณาการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจของผูใชบริการใน ๒ ลักษณะ คือ ๑. การเก็บขอมูลอยางละเอียด จํานวน ๑ ครั้งในรอบ ๑ ป

การศึกษา   ๒. การเก็บขอมูลแบบกระชับสั้น ๆ โดยระบุบริการท่ีผูใชไดใชบริการ เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุง

พัฒนาไดตรงจุด ตามระบบคุณภาพ PDCA ตลอดของชวงท่ีสํารวจ ใหฝายหอสมุดใชคําถามเดียวกันท้ัง ๓ 

แหง โดยฝายหอสมุดจะไดหารือ ระดมความคิดเห็นรวมกัน  และจะหารือกับรองผูอํานวยการสํานัก

หอสมุดกลางฝายบริหาร ในกรณีท่ีสามารถใชระบบ IT ในการคัดกรองและประมวลผลขอมูลในภาพรวม

ของสํานักหอสมุดกลางตอไป  

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

  คณะกรรมการนวัตกรรมดานตาง ๆ  อาจารยสกนธ  มวงสุน รองผูอํานวยการสํานัก

หอสมุดกลางฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมดานตาง ๆ   รายงานวา ในเรื่องการจัดทํา

เว็บไซตของสํานักหอสมุดกลางนั้น ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการโดยได Theme ของเว็บไซตแลว  และ

ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางรวมมือกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรวิทยาการขอมูล) 

จัดทํากรอบความรวมมืองานวิจัยทางวิทยาการขอมูลและโบราณคดีเชิงดิจิทัล นั้น ไดติดตอกับ         

ผูชวยศาสตราจารยโอภาส วงศทวีทรัพย รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ                ผู

ประสานงานโครงการแลว นัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรึกษาหารือในการดําเนินงานโครงการตอไป 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

  คณะกรรมการบริหารจัดการหองอนุสรณศาสตราจารยหมอมหลวงปน มาลากุล  

   อาจารยสกนธ มวงสุน รองผู อํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝายบริหาร ประธาน

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการหองอนุสรณศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล รายงาน

ความกาวหนาการดําเนินงานวา ไดกําหนดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษวัตถุทาง

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร วันอังคารท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันศุกรท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  

โดยวิทยากร ๕ ทานจากกลุมวิทยาศาสตรเพ่ือการอนุรักษ สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําหนดการ

อบรมแบงเปน ๒ เฟส คือ เฟสท่ี ๑ บรรยายหัวขอ  “ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการอนุรักษวัตถุทางวัฒนธรรม

ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร”  และแบงกลุมฝกปฏิบัติการการอนุรักษวัตถุทางวัฒนธรรมประเภท

เครื่องแตงกาย และสิ่งของสะสม  และเฟสท่ี ๒ บรรยายหัวขอ  “สาเหตุและการเสื่อมสภาพวัตถุทาง

วัฒนธรรมประเภทหนังสือ  เอกสารจดหมายเหตุ ภาพถาย และฟลมเนกาทีฟ”  และแบงกลุมฝก



- ๑๗ - 

ปฏิบัติการการอนุรักษวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทหนังสือ  เอกสารจดหมายเหตุ ภาพถาย และฟลม       

เนกาทีฟ  โดยมีเปาประสงคการฝกอบรม คือ การจัดทําทะเบียน การทําความสะอาด และการจัดเก็บ 

และเพ่ือ  Reskill/Upskill/Multi-skill  ความรูทักษะของบุคลากรสํานักหอสมุดกลางในดานการอนุรักษ  

และการจัดการวัตถุทางวัฒนธรรมท่ีถูกหลักวิชาการ โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายจากเงินรายได 

ประจําป ๒๕๖๕ ของโครงการหองอนุสรณศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล วรานุสรณ ท่ี

มหาวิทยาลัยจัดสรรมาให  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๕  การดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สรุปเรื่อง อาจารยพิมลพรรณ วงศอราม  รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝายกลยุทธและ

พัฒนาองคกร รายงานวา ตามท่ีไดเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  นั้น สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ของมหาวิทยาลัย โดยการผานเกณฑ

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะตองได ๘๕ 

คะแนนข้ึนไป พบวามหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนภาพรวม ๘๘.๕๑ คะแนน  รายละเอียดเอกสาร

ประกอบการประชุม   ท้ังนี้เม่ือพิจารณาเปนรายตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีระดับผลการประเมินคะแนน     

ต่ํากวา ๘๕ คะแนน ท่ีควรวางแผนแกไขปรับปรุง เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ศรัทธา แกสาธารณชนไดมากยิ่งข้ึน

ในปตอ ๆ ไป ท้ังนี้ประเด็น/ตัวชี้วัดท่ีควรบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึน ไดแก  

ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใชงบประมาณ   

ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใชอํานาจ   

ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใชทรัพยสินของราชการ   

ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแกไขปญหาการทุจริต 

 สวนการจัดทําขอมูลและการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) เปนการตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐท่ีเผยแพรไวทางหนา

เว็บไซตหลักของหนวยงาน  สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากรจะออกแบบ Template กลางให 

สําหรับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถนําขอมูลไปไวได 

 นางอาทิตา  นกอยู เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง แจงใหทราบวา ทางมหาวิทยาลัยขอใหเสนอชื่อ  

ผูสวนไดสวนเสีย  สําหรับการตอบแบบสํารวจการรับรู ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใน  ๓๑  มกราคม ๒๕๖๕  โดย

จะเวียนแจงใหฝายหอสมุดท้ัง ๓ แหง เสนอรายชื่อตอไป 



- ๑๘ - 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๖  การเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง รายงานวากองทรัพยากรมนุษย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสงประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เก่ียวกับการเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุป ดังนี้ 

๑. การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในสวนของสํานัก 

หอสมุดกลาง ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึนเฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ.

๒๕๖๕ (ครั้งท่ี ๑)  จํานวน ๗ ตําแหนง ดังนี้ 

    ช่ือตําแหนง ระดับตําแหนง ระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน จํานวนตําแหนง 

๑. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ใหมีไดทุกตําแหนง 

๒. นักการเงิน ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ใหมีไดทุกตําแหนง 

๓. นักคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ ชํานาญการ ใหมีไดทุกตําแหนง 

๔. นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ ชํานาญการ ใหมีไดทุกตําแหนง 

๕. นายชาง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ใหมีไดทุกตําแหนง 

๖. บรรณารักษ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ใหมีไดทุกตําแหนง 

๗. ผูปฏิบัติงานท่ัวไป  ชํานาญงาน ใหมีไดทุกตําแหนง 

 

๒. การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในสวนของสาํนัก 

หอสมุดกลาง ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึนเฉพาะระดับชํานาญงานพิเศษ และระดับชํานาญการ

พิเศษ ป พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งท่ี ๑) ดังนี้ 

ช่ือตําแหนง ระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน จํานวนตําแหนง 

๑. นักวิชาการอุดมศึกษา 

/เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ชํานาญการพิเศษ ๓ 

๒. บรรณารักษ ชํานาญการพิเศษ ๒ 

๓. ผูปฏิบัติงานหองสมุด ชํานาญการพิเศษ ๑ 

๔. ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชํานาญงานพิเศษ ๑ 

  อนึ่ง ตําแหนงบรรณารักษเชี่ยวชาญพิเศษ บรรณารักษเชี่ยวชาญ และตําแหนงนักวิชาการ

คอมพิวเตอร/นักคอมพิวเตอร ชํานาญการพิเศษ จะตองไดรับความเห็นชอบกรอบตําแหนงจาก ก.พ.อ.

กอน 

 จึงเสนอใหท่ีประชุมทราบ และจักไดเวียนเรื่องใหบุคลากรทราบเพ่ือยื่นขอดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน

ตอไป 



- ๑๙ - 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  ความคืบหนาการเปดใหบริการหอสมุดในสถานการณการแพรระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

สรุปเรื่อง ประธานขอใหฝายหอสมุด รายงานความคืบหนาการเปดใหบริการหอสมุดในสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

  ตามท่ีฝายหอสมุดวังทาพระ, ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร และฝายหอสมุดวิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดเปดใหบริการเม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น ในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยไดนําระบบ SU check-in ท่ีภาควิชาคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตร และสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกันพัฒนา เพ่ือใชในการคนหา เช็คอิน 

เช็คเอาท ดวยการสแกน QR code สถานท่ี นํามาใชงานสําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรเพ่ือสุขอนามัยท่ีดี ชีวิตปลอดภัย หางไกลโรค และลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค  ฝาย

หอสมุดท้ัง ๓ แหงแจงวาระบบ SU check-in ยังใชงานไดไมสมบูรณ  และฝายหอสมุดแตละแหง 

มีผูเขาใชบริการจํานวนไมมาก 

ประธานแจงวา  

๑. สํานักหอสมุดกลางสนับสนุนชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-๑๙ ท่ีสามารถทดสอบไดในเบื้องตน 

(Antigen test kit: ATK) สําหรับบุคลากร  หอสมุดแจงความประสงคขอมูลไปยังสํานักงาน 

สํานักหอสมุดกลางเพ่ือดําเนินการ 

๒. การบริการฉีดพนยาฆาเชื้อโควิด-๑๙ ใหฝายสํานักงานสํานักหอสมุดกลางจัดเตรียมอุปกรณ

สนับสนุนการทําความสะอาดสถานท่ี ดังนี้ 

ฝายหอสมุดวังทาพระ และฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เดือนละ ๒ ครั้ง 

ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร รอสรุปพ้ืนท่ีการเขาใชของผูใชบริการกอน และจะ

ประสานงานกับสํานักงานฯ ตอไป 

๓. การใหบริการสงหนังสือผานไปรษณียไมมีคาใชจาย สําหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ใหขยายการบริการถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยจะพิจารณาเปนเดือน ๆ ไป 

  นางอาทิตา  นกอยู เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง เพ่ิมเติมวา สํานักงานสํานักหอสมุด

กลาง ไดจัดซ้ือเครื่องพนละอองฝอย และชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-๑๙ (ATK) แลว  

 

 

 



- ๒๐ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  ประกาศสํานักหอสมุดกลาง เรื่อง กําหนดตัวช้ีวัดการจัดทําแผนพัฒนา 

รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เปนตัวช้ีวัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน

ดานตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานัก

หอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง รายงานวามหาวิทยาลัยใหกําหนด 

คาน้ําหนักสําหรับตัวชี้วัดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) แกบุคลากร 

แตละคน เปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของคะแนนสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานดานตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs)  

โดยใหเริ่มใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบครึ่งปแรก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป   

ซ่ึงในการจัดทําแผนดังกลาว สํานักหอสมุดกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานัก

หอสมุดกลาง ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ กําหนดคะแนนและเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

๑ มีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพ่ือพัฒนาตนเอง 

๒ มีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพ่ือพัฒนาตนเอง  

และมีการดําเนินงานตามแผน 

๓ มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  

เพ่ือพัฒนาตนเอง  และการรายงานผลการดํางานตามแผน 

๔ มีการรายงานผลกการดําเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 

Plan : IDP) เพ่ือพัฒนาตนเอง  และมีการพัฒนางานหรือนําสิ่งท่ีไดรับการพัฒนาไป

ประยุกตใชเปนประโยชนแกหนวยงาน 

๕ มีการพัฒนางานหรือนําสิ่งท่ีไดรับการพัฒนาไปประยุกตใชเปนประโยชนแกหนวยงาน 

และมีนวัตกรรมหรืองานวิจัยสถาบัน (Routine to Research) หรืองานวิชาการ เชน 

บทความ คูมือการปฏิบัติงาน ดิจิทัลคอนเทนต ขอมูลเชิงวิเคราะห (Data analytics) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว ฝายหอสมุดฯ ขอทบทวนเกณฑการประเมินอีกครั้ง และภายใน ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ จะสงขอมูลกลับไปยังสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือออกเปนประกาศสํานักหอสมุดกลาง ตอไป 

 

 



- ๒๑ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  การปรับปรุงระเบียบวาดวยการใชหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรและประกาศ

สํานักหอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน รักษาการแทนหัวหนาฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี แจงท่ีประชุมทราบวา อยูระหวางพิจารณาแกไขความหมายของนักศึกษาเกา การกําหนดผูมีสิทธิ

ยืมวัสดุการศึกษาของหอสมุดและการทําบัตรหอสมุด/ หลักฐานในการยืมวัสดุการศึกษา ตลอดจนขอ

ปฏิบัติสําหรับผูใชบริการของหอสมุด 

 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   พิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  การเปล่ียนแปลงแผนรายเดือน (Monthly Plan) การสงขอความผาน Line 

Official Account 

สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง รายงานวา ดวยงานนโยบายและ

นวัตกรรม สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง แจงวาตามท่ีสํานักหอสมุดกลางใชงานระบบ Line Official 

Account เพ่ือการติดตอสื่อสารและการแจงเตือนผูใชบริการนั้น  เพ่ือใหจํานวนขอความท่ีสามารถสื่อสาร

ไดรองรับผูใชบริการในระบบ สํานักฯ จําเปนตองเปลี่ยนแผนรายเดือน (Monthly Plan) การสงขอความ

ผาน Line Official Account จากปจจุบันแบบฟรี (Free) เปนแบบเสยีคาบริการแผนแบบโปร (Pro) ซ่ึงมี

คาธรรมเนียมรายเดือน ๑,๖๐๕ บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ ๗) จํานวนขอความท่ีไมเสียคาใชจาย 

๓๕,๐๐๐ ขอความ และคาใชจายตอขอความเม่ือใชงานเกินกวาจํานวนขอความท่ีไมเสียคาใชจาย ๐.๐๔ 

บาท  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ประธานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาให            ความ

เห็นชอบแผนฯ ตามท่ีเสนอ     

   ท้ังนี้การจายคาบริการจําเปนตองจายดวยบัตรเครดิต ซ่ึงอยูระหวางการขออนุมัติ

อธิการบดี  หากดําเนินการเปลี่ยนแผนรายเดือนแลวเสร็จ จะไดแจงฝายหอสมุดเพ่ือใชงานตอไป  ประธาน

กําหนดนโยบายการใช LINE Official ใหฝายหอสมุดทุกแหงแจงผูใชบริการชวย Add Line เม่ือยืม-คืน

หนังสือ และประชาสัมพันธผานชองทางอ่ืน ๆ ดวย เพ่ือจะไดรับสิทธิพิเศษ เชน บริการแจงเตือน

กําหนดการสงคืนหนังสือ และขาวสารตาง ๆ จากสํานักหอสมุดกลาง  นอกจากนี้ฝายหอสมุดมีความ

ประสงคใหรองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝายบริหารชวยกําหนดรายละเอียดการดําเนินการการสง

ขอความ/ประชาสัมพันธผาน Line Official Account กับบุคลากรฝายหอสมุดท่ีจะทําหนาท่ีดานนี้ดวย

หากเปลี่ยนแปลงแผนรายเดือน (Monthly Plan) เรียบรอยแลว 

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ 

 



- ๒๒ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  (ราง) แผนบริหารความเส่ียงสํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ 

นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน  รักษาการแทนหัวหนาฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง ขอถอนเรื่อง  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  การขอความเห็นชอบการปฏิบัติงานเชิงรุก “การสงขอมูล digital library” 

สรุปเรื่อง นางอาทิตา  นกอยู เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง รายงานวาสํานักหอสมุดกลางไดสง

ขอมูล digital library หรือ ขอมูลสวนกลางตามเกณฑการประเมิน AUN-QA Criteria ไดแก รายละเอียด

การใหบริการท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนหรือการวิจัยไปยังกองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  โดยอาจารยพิมลพรรณ วงศอราม  รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝายกลยุทธและพัฒนา

องคกร  ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ไดตรวจสอบขอมูลแลว  จึงเสนอท่ีประชุม

เพ่ือขอความเห็นชอบการปฏิบัติงานเชิงรุก “การสงขอมูล digital library”  ตามรายละเอียดเอกสาร

ประกอบการประชุม  สรุปหัวขอดังนี้ 

ตาราง AUN.๖.๖-๑ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา  

ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ตาราง AUN ๗. Facilities and Infrastructure  AUN.   

๑. AUN ๗ . ๓ :  A digital library is shown to be set- up, in keeping with progress in 

information and communication technology. (บริการดานหองสมุดดิจิทัลเพ่ือใหบริการให

ทันกับเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารท่ีกาวหนา) 

๒. AUN. ๗ . ๘  The competences of the support staff rendering services related to 

facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain 

relevant to stakeholder needs. (การระบุและวิธีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสาย

สนับสนุนสอดคลองกับการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีตอบสนองตอบความตองการของผู

มีสวนไดสวนเสีย) 

๓. AUN.๗ .๙  The quality of the facilities ( library, laboratory, IT, and student services) 

are shown to be subjected to evaluation and enhancement. (สิ่งสนับสนุนตองไดรับ

การประเมินคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ และถาพบสิ่งท่ีควรปรับปรุงตองไดรับการปรับปรุงอยาง

สมํ่าเสมอ) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ 

 

 



- ๒๓ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔  การจัดกิจกรรมปใหมสํานักหอสมุดกลาง 

สรุปเรื่อง ประธานเสนอวาเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ใหเปดสถานท่ีทําการและกําหนดมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และ

ควบคุม เพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ ฉบับท่ี ๑๘ ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เห็นควรใหเลื่อนการจัดกิจกรรมปใหมออกไปกอน จนกวาสถานการณจะคลี่คลายหรืออาจจัดชวงเทศกาล

สงกรานต พรอมกับการจดัโครงการสัมมนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

มติ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

ไมมี 

ปดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

 

 
   นางวิไลรักษ  แกววิไล     นางอาทิตา  นกอยู 

ผูบันทึกรายงานการประชุม         ผูตรวจรายงานการประชุม 
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