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รายงานการประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ5 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คร้ังท่ี 1/2564 วันพฤหัสบดี ท่ี 28 มกราคม 2564 

ผJานระบบการประชุมออนไลน5 Zoom Cloud Meetings 

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

ผู[มาประชุม 

1. รองผู*อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ9ายวิเทศสัมพันธ@                        ประธานคณะทำงาน 

2. นายพรชัย              กุศลพลาเลิศ                              คณะทำงาน 

3. นางสาวสุจิตรา          สำราญใจ                            คณะทำงาน 

4. นางพิมพ@เดือน เนตรวิริยะกุล คณะทำงาน 

5. นางสาวศิวพร ทรัพย@มา คณะทำงาน 

6. นายสายันต@ พวงสุวรรณ คณะทำงานและเลขานุการ 
    

คณะทำงานผู[ไมJเข[าประชุม (ติดราชการ) 

 1. ผู*อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง      ท่ีปรึกษา 

 2. รองผู*อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ9ายบริหาร    ท่ีปรึกษา 

 

เปaดประชุม เวลา 14.00 น. 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  แจ[งเพ่ือทราบ  
 

        ระเบียบวาระท่ี 1.1 คำส่ังแตJงต้ังคณะทำงานประชาสัมพันธ5 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

          รองผู *อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ9ายวิเทศสัมพันธ@ แจ*งให*ที ่ประชุมทราบรายนามคณะทำงาน

ประชาสัมพันธ@ ตามคำส่ังสำนักหอสมุดกลาง เรื่องคำสั่งแตWงตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ@ เพื่อให*การดำเนินงาน

การประชาสัมพันธ@เปYนไปด*วยความเรียบร*อย โดยมีรายนามคณะทำงานฯ ดังน้ี   

1. ผู*อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 

2. รองผู*อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ9ายบริหาร       

3. รองผู*อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ9ายวิเทศสัมพันธ@                        

ท่ีปรึกษา 

ท่ีปรึกษา 

ประธานคณะทำงาน 

4. นายพรชัย              กุศลพลาเลิศ                              คณะทำงาน 

5. นางสาวสุจิตรา          สำราญใจ                            คณะทำงาน 

6. นางพิมพ@เดือน เนตรวิริยะกุล คณะทำงาน 

7. นางสาวศิวพร ทรัพย@มา คณะทำงาน 

8. นายสายันต@ พวงสุวรรณ คณะทำงานและเลขานุการ 

 ที่ประชุมมีมติให*คณะทำงานทุกคนเวียนกันจดบันทึกรายงานการประชุมโดยยWอตามลำดับรายนามท่ี

ปรากฎในคำสั่งแตWงตั้งคณะทำงานฯ โดยเร่ิมจากประธานคณะทำงานเปYนลำดับแรก เพื่อให*เกิดความเข*าใจโดยท่ัว

กันและเปYนการกำกับติดตามดูแลการทำงานอยWางเปYนระบบ 
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มติ  ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 เอกสารเก็บสถิติในการประชาสัมพันธ5 

ประธานคณะทำงานอธิบายการกรอกเอกสารสถิติในการประชาสัมพันธ@ที่คณะทำงานฯ จะต*องใช*เพ่ือ

ติดตามการรายงานสถิติการประชาสัมพันธ@ของแตWละหนWวยงานเพื่อนำมาวิเคราะห@ผลด*านการสร*างความผูกพัน

ของลูกค*า (Engagement) ตามเกณฑ@การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) และเพื ่อวางกลยุทธ@ในการ

ประชาสัมพันธ@ (PR Strategy) ตWอไป อน่ึง หัวหน*าหอสมุดแตWละแหWงอาจมอบหมายหน*าท่ีในการเก็บสถิติดังกลWาว

ไปยังบุคลากรในหนWวยงานทWานอื่นที่มิใชWคณะทำงานฯ จึงเปYนหน*าที่ของคณะทำงานฯ ที่จะต*องติดตามเอกสาร

ฉบับน้ีเพ่ือนำสWงท่ีประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือพิจารณาตWอไป (โปรดดูเอกสารแนบ 1.2) 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description - JD) 

ประธานคณะทำงานแจ*งให*ที่ประชุมทราบคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และกระบวนการ

ทำงานของคณะทำงานฯ โดยยWอวWาในเบื้องต*นคณะทำงานฯ จะเปYนหนWวยขับเคลื่อนเร็ว (Dynamic unit) และ

เปYนหนWวยกรองการประชาสัมพันธ@ในรูปแบบตWาง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงเปYน

ศูนย@กลางในการจัดการข*อร*องเรียนรวมถึงการกระจายหน*าที่ไปยังสWวนงานท่ีรับผิดชอบในการแก*ไขป�ญหาข*อ

ร*องเรียนตWาง ๆ ตWอไป โดยรายละเอียดในการทำงานของคณะทำงานฯ สามารถปรับเปลี่ยนได*ภายหลังจากมีการ

สรุปและทบทวนกระบวนการทำงานในแตWละเดือน ซ่ึงจะได*มีการจัดทำผังงานประชาสัมพันธ@ (Flowchart) ตWอไป 

หน*าท่ีการทำงานในการประชาสัมพันธ@เชิงรุก ได*แกW การผลิตสื ่อประชาสัมพันธ@แบบดิจิทัล (Digital 

Content) ในรูปแบบตWาง ๆ การผลิตขWาวประชาสัมพันธ@ท้ังแบบส้ันและแบบบทความ (PR news – caption and 

articles) การออกหหมายเชิญสื่อ การประสานงานทั้งบุคลากรภายในและภายนอก รวมถึงการติดตWอเพ่ือสร*าง

สัมพันธ@กับองค@กรส่ือ (Public Relations) และการจัดกิจกรรม (Events) ตWาง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง  

หน*าที่การทำงานในการประชาสัมพันธ@เชิงรับ ได*แกW การรับข*อร*องเรียนจากชWองทางตWาง ๆ และเปYน

คณะทำงานตรวจสอบความถูกต*องของสื่อประชาสัมพันธ@ (Proof-reading) โดยมีการทำงานแบบการบริหาร 

(ทีม) งานข*ามสายงาน (Cross-functional team) เนื ่องจากคณะทำงานฯ แตWละคนถือเปYนตัวแทนจากทุก

หนWวยงานสามารถชWวยกันติดตามดูแลงานทุกช้ินท่ีสWงเข*ามายังคณะทำงานฯ สWวนกลางได* 

ประธานคณะทำงานมีหน*าที่หลักในการชWวยติดตามและตรวจสอบเสมือนการทำงานของบรรณาธิการ 

(Editor in chief) เพื่อสร*างระบบการตรวจสอบคัดกรองสื่อประชาสัมพันธ@ โดยมีทีมท่ีปรึกษา (ผู*อำนวยการ

หอสมุดกลาง และรองผู*อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ9ายบริหาร) พิจารณาและรับทราบส่ือประชาสัมพันธ@ทุกช้ิน

ท่ีข้ึนประชาสัมพันธ@บนชWองทางตWาง ๆ ดังตWอไปน้ี 

 

หน่วยงาน WEBSITE FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE TIKTOK PODCAST 

สํานักงาน

สํานักหอสมุด

กลาง 

www.l.su.ac.th 
FB: SU Central 

Library 
- - - - - 



3 
 

หอสมุดวังท่า

พระ 
www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/ 

FB: หอสมุดวังท่า

พระ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

suthapra 

library 
- 

หอสมุดวังท่า

พระ 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

- - 

ห อ ส มุ ด

พ ร ะ ร า ช วั ง

สนามจันทร ์

http://www.snc.lib.su.ac.th 

FB: หอสมุด

พระราชวังสนาม

จันทร ์

suslibrary suslibrary 
SNC Library 

SU 
✓ 
 

✓ 
 

หอสมุดวิทยา

เขต

สารสนเทศ

เพชรบุร ี

- 

FB: หอสมุดวิทยา

เขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

libsup1 suplib1 - - - 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

         ระเบียบวาระท่ี 2.1  BLOCKDIT  

         ประธานคณะทำงานเสนอให*คณะทำงานทดลองใช*งานแอปพลิเคชัน Blockdit ซ่ึงเปYนชWองทางใหมWในการ

ทำประชาสัมพันธ@และมีรูปแบบท่ีอาจสอดคล*องกับการถWายทอดคลังความรู*ในแนวทางของหอสมุดได* 
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มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

         ระเบียบวาระท่ี 2.2  Content of the month 

 ประธานคณะทำงานเสนอให*ม ีการกำหนดธ ีมในการผล ิตส่ือประชาส ัมพันธ@ของแต Wละเด ือน 

นอกเหนือไปจากการเกาะกระแสของสังคมในบริบทประเทศไทยและบริบทโลก ซึ่งได*รับผลตอบรับดีอยูWแล*ว ใน

เดือนกุมภาพันธ@ ป� 2564 ประธานคณะทำงานจึงเสนอให*เปYนธีม “The Month of Love” โดยแตWละหอสมุด

รวมถึงสำนักงานสำนักหอสมุดกลางสามารถสร*างสรรค@สื่อประชาสัมพันธ@ได*โดยอิสระภายใต*ธีมเดียวกันน้ี แล*วสWง

เข*ามาเพ่ือพิจารณาและตรวจปรู�ฟในกลุWมคณะทำงานฯ  

มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองอ่ืน ๆ  

        ระเบียบวาระท่ี  3.1  การเสนอกิจกรรมในอนาคต  

นางสาวสุจิตรา สำราญใจ เสนอให*มีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู* (Talk with the Experts) เม่ือ

หอสมุดวังทWาพระกWอสร*างแล*วเสร็จ                 

มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบตามเสนอ 

 

 

ป�ดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

                                                                                   

                                                                       (อาจารย@พิมลพรรณ@ วงศ@อรWาม) 

        ผู*จดรายงานการประชุม        

 

 
 

 



รายงานการประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ5 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คร้ังท่ี 2/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ5 2564 

ผIานระบบการประชุมออนไลน5 Zoom Cloud Meetings 

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

 

ผู[มาประชุม 

1. รองผู)อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ8ายวิเทศสัมพันธ?    ประธานคณะทำงาน 

2. นายพรชัย   กุศลพลาเลิศ     คณะทำงาน 

3. นางสาวสุจิตรา   สำราญใจ     คณะทำงาน 

4. นางพิมพ?เดือน   เนตรวิริยะกุล     คณะทำงาน 

5. นางสาวศิวพร   ทรัพย?มา    คณะทำงาน 

6. นางสาวขจาริน    พร้ิงพัฒนพงษ?    คณะทำงาน 

คณะทำงานผู[ไมIเข[าประชุม (ติดราชการ) 

1. ผู)อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง      ท่ีปรึกษา 

2. รองผู)อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ8ายบริหาร    ท่ีปรึกษา 

คณะทำงานผู[ไมIเข[าประชุม (ลา) 

1. นายสายันต?   พวงสุวรรณ     คณะทำงานและเลขานุการ 

 

เปaดประชุม เวลา 14.15 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 แจ[งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 แตIงต้ังคณะทำงานประชาสัมพันธ5 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพ่ิมเติม 



รองผู)อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ8ายวิเทศสัมพันธ?แจ)งให)ที่ประชุมทราบเรื่องการแตXงตั้งคณะทำงาน

ประชาสัมพันธ?เพ่ิมเติม คือ นางสาวขจาริน  พร้ิงพัฒนพงษ? เปYนคณะทำงานฯ  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รายงานความคืบหน[าของกิจกรรมในเดือนท่ีผIานมา 

ประธานคณะทำงานฯ สอบถามและติดตามที่ประชุมถึงความคืบหน)าและป\ญหาในการทำงานเพ่ือ

ทบทวนกระบวนงานในเดือนท่ีผXานมาของหอสมุดแตXละแหXงเพ่ือเสนอแนะแนวทางแก)ไขตXอไป 

นางพิมพ?เดือน เนตรวิริยะกุล แจ)งวXาประชาสัมพันธ?เนื้อหาผXานสื่อสังคมออนไลน?ของหอสมุดพระราชวัง

สนามจันทร?ทุกวัน วันละหนึ่งถึงสองรายการ และใช)เทคนิคการตั้งเวลาโพสต?ไว)เพื่อรักษา engagement 

ในชXวงหลังเวลาราชการซ่ึงมีสูงกวXาได) โดยประธานคณะทำงานฯ ได)แนะนำให)หอสมุดอ่ืน ๆ นำไปปรับใช)กัน 

นางสาวสุจิตรา สำราญใจ แจ)งวXามีหอสมุดวังทXาพระมีภารกิจหลักในการติด tag RFID และการเตรียม

ย)ายเข)าหอสมุดปรับปรุงใหมXในชXวงที่ผXานมา จึงอาจมีความถี่ในการประชาสัมพันธ?น)อยลง และทางหอสมุดฯ 

ได)เตรียมให)นางณัฐดินี ชมพูเอ่ียม มาชXวยคิดเน้ือหา (content) เชิงวิชาการเพ่ิมอีก 1 คน 

นางสาวศิวพร ทรัพย?มา แจ)งวXามีอุปสรรคด)านความคิดสร)างสรรค?ในการผลิตเนื ้อหา ประธาน

คณะทำงานฯ ได)ให)แนะนำวXาสามารถศึกษาแนวทางการผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ?ของหอสมุดวังทXาพระ และ

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร?ได) เนื่องจากทั้งสองแหXงนั้นมีแนวทางชัดเจนทั้งการเกาะกระแสความนิยมหรือ

สิ่งที่ผู)คนพูดถึงในป\จจุบันควบคูXไปกับการนำเสนอบริการตXาง ๆ ของหอสมุดฯ และการนำเสนอเนื้อหาเชิง

วิชาการที่เกาะกระแสไวรัล (Viral) เพื่อเปYนแนวทางในการสร)างสรรค?สื่อประชาสัมพันธ? ประธานคณะทำงานฯ 

ให)คำปรึกษาวXาอัตลักษณ?ของหอสมุดฯ คือ Glocal คณะทำงานฯ สามารถนำเสนอเนื้อหาล)อไปกับองค?ความรู)

ใหมX ๆ ท่ีสอดคล)องกับคณะวิชาท่ีเปvดทำการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

นายพรชัย กุศลพลาเลิศ แจ)งวXามีอุปสรรคด)านความคิดสร)างสรรค?ในการผลิตเนื้อหาเนื่องจากแนวทาง

สื่อที่ประชาสัมพันธ?ของสำนักหอสมุดกลางมุXงเน)นเนื้อหาให)ความรู)ที่เข)าใจงXาย จรรโลงจิตใจหรือความบันเทิง

เปYนหลัก 

สXวนเร่ืองของการขาดแนวความคิดในการสร)างเน้ือหา ประธานคณะทำงานฯ เสนอให)มีการนำเสนอขXาว 

เหตุการณ?และประเด็นที่เปYนไวรัลในป\จจุบัน ในกลุXมไลน? “PR TEAM SULIB” เพื่อให)คณะทำงานฯ มีความ

เทXาทันขXาว เหตุการณ?และประเด็นที่ผู)คนพูดถึงในป\จจุบัน เปYนแนวทางในการสร)างสรรค?สื่อประชาสัมพันธ?ซ่ึง

อาจเปYนประเด็นเดียวกันแตXที่มีเนื้อหาสร)างสรรค?ท่ีแตกตXางกันได) เชXน ประเด็นการประท)วงการปฏิวัติใน

สาธารณรัฐแหXงสหภาพพมXา ทั้งหอสมุดวังทXาพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร? และหอสมุดวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ก็สร)างส่ือท่ีแตกตXางกันในประเด็นเดียวกันได) เปYนต)น 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 



ระเบียบวาระท่ี 1.3 การวิเคราะห5สถิติการประชาสัมพันธ5 

ประธานคณะทำงานฯ แจ)งวXาจะสXงเอกสารสถิติการประชาสัมพันธ?ให)คณะทำงานได)พิจารณาเพ่ือ

วิเคราะห?และนำมาทบทวนการนำเสนอรXวมกันอีกคร้ังในการประชุมคร้ังหน)า นอกจากน้ีคณะทำงานฯ จะได)รับ

เอกสารสถิติน้ีทุกคร้ังท่ีประชุม 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4 รายงานการประชุมประจำเดือนเร่ืองการแชร5เน้ือหาบน Facebook 

ประธานคณะทำงานฯ แจ)งวXาที่ประชุมประจำเดือนสำนักหอสมุดกลางมีมติเรื่องการแชร?เนื้อหาบนเพจ

Facebook วXาให)ผู)ดูแลเพจของหอสมุดแตXละแหXงยุติการแชร?ข)อมูลไปยังเพจของสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง 

(SU Central Library) และขอให)การแชร?เนื ้อหาเปYนหน)าที ่ของผู )ดูแลเพจสำนักฯ โดยผู)ดูแลเพจสำนักฯ 

สามารถพิจารณาเลือกแชร?เนื้อหาตXาง ๆ ที่นXาสนใจจากเพจหอสมุดฯ ทุกแหXงได) แตXให)ยึดการผลิตเนื้อหา

ประชาสัมพันธ?ที่เกี่ยวข)องกับการบริหาร ติดตามความเคลื่อนไหวของผู)บริหารฯ การศึกษาดูงาน และประกาศ

ฉบับทางการของสำนักฯ ตามพันธกิจหลัก กรณีที่ได)ลงประชาสัมพันธ?บนเว็บไซต?ของสำนักฯ แล)วให)ลงในเพจ

สำนักฯ ด)วย และกรณีที่หอสมุดฯ แตXละแหXงลงประกาศยXอยแยกกันเนื่องจากมีเนื้อหารายละเอียดที่แตกตXาง

กันออกไป ให)แอดมินของเพจสำนักฯ รวบรวมประกาศจากทุกหอสมุดฯ หรือสร)างสื่อประชาสัมพันธ?ใหมXเพ่ือ

ลงในเพจสำนักฯ และประกาศอีกครั้งเพื่อเปYนศูนย?กลางของข)อมูล โดยประธานคณะทำงานฯ แนะนำเพิ่มเติม

วXาให)ตรวจสอบขนาดของรูปท่ีเหมาะสมและความคมชัดของรูปกXอนลงประชาสัมพันธ?ในเพจตXาง ๆ ด)วย 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 แจ[งเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 2.1 ทิศทางการดำเนินงานของคณะทำงานในปo พ.ศ. 2564 

ประธานคณะทำงานฯ เสนอให)ใช)งานแอปพลิเคชัน Clubhouse ซึ ่งเปYนชXองทางใหมXในการทำ

ประชาสัมพันธ?โดยใช)เสียงพูดคุยกันเปYนหลัก โดยจัดทำข้ึนเปYนงานเสวนา (Mouth of the Month) หลังจากมี

การจัดกิจกรรมครั ้งสำคัญ ๆ ขึ ้น เพื ่อนำเสนองานเสวนา งานกิจกรรม และวาระสำคัญตXาง ๆ ของ

สำนักหอสมุดกลางโดยใช)งานบัญชี Clubhouse ของรองผู)อำนวยการฝ8ายวิเทศสัมพันธ? เปYนชXองทางสXวนกลาง 

โดยจะเรียนเชิญทีมประชาสัมพันธ? และ/หรือทีมผู)จัดงานมาเปYนผู)ดำเนินรายการรXวม (Co-moderators) กับ

รองผู)อำนวยการฝ8ายวิเทศสัมพันธ? (Host/Moderator) ทั้งน้ี จัดขึ้นเพื่อเปYนการรับฟ\งเสียงของลูกค)าภายนอก 

ลูกค)าในอนาคต และลูกค)าผู)ไมXเคยใช)บริการหอสมุดฯ ซึ่งถือเปYนแนวทางที่ดีในการตอบโจทย?การประกัน

คุณภาพ (EdPEx) ได)ในอีกทางหนึ่ง สำหรับกรณีที่หอสมุดแตXละแหXงมีกิจกรรมของตนเองสามารถใช)บัญชี 

Clubhouse แยกของหอสมุดฯ ได)  



มติ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 2.2 ชIองทางการร[องเรียน 

ประธานคณะทำงานฯ เสนอให)สร)างสรรค?ประกาศหรือคำแนะนำชXองทางการร)องเรียนเพื่อแจ)งให)

ผู)ใช)บริการทราบเพ่ือตอบโจทย?ความโปรXงใสในการดำเนินงาน และการตอบโจทย?การประกันคุณภาพ (EdPEx)  

มติ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 2.3 การเพ่ิมจำนวนผู[เข[าใช[งานคลังข[อมูลมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานคณะทำงานฯ เสนอให)สร)างสื่อประชาสัมพันธ?คลังข)อมูลมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อกระตุ)น

จำนวนผู)ใช)บริการให)ได) 10% ตXอป� โดยภายใน 13 กรกฎาคม 2564 จะต)องมีผู)ใช)บริการอยXางน)อย 291 คน  

มติ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 2.4 ส่ือประชาสัมพันธ5เดือนมีนาคม 2564 

ประธานคณะทำงานฯ เสนอให)ใช)ข)อมูลวันสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปYนแนวทางในการ

สร)างสรรค?ส่ือประชาสัมพันธ?สำหรับเดือนมีนาคม 2564 

นางสาวสุจิตรา สำราญใจ เสนอวXาในเดือนขอให)ใช)หัวข)อ “มีนาแล)ว… มี…” แทนการใช)วันสำคัญ

เน่ืองจากนXาจะสามารถดึงดูดความสนใจได)มากกวXา 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 การเสนอกิจกรรมในอนาคต 

ประธานคณะทำงานฯ เสนอให)ทดลองสXงสื ่อประชาสัมพันธ?ผXาน Timeline Push Messages และ 

Broadcast Messages ใน Line Official Account ของสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง โดยจะนำแนวทางการ

ประชาสัมพันธ?ไปพิจารณาในที่ประชุมประจำเดือนสำนักหอสมุดกลางตXอไป ประธานคณะทำงานฯ แจ)งวXาได)

นำเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมเสวนาในหอสมุดวังทXาพระในที่ประชุมประจำเดือนครั้งที่ผXานมา และท่ี

ประชุมประจำเดือนมีมติเห็นชอบ ทั ้งนี ้ ในการจัดกิจกรรมใด ๆ ที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคตอาจต)องอาศัย

คณะทำงานฯ เปYนหนXวยสนับสนุนหลัก ต้ังแตXการเรียนเชิญส่ือฯ การประชาสัมพันธ?ท้ังกXอนและหลังกิจกรรม 

นางสาวสุจิตรา สำราญใจ เสนอให)มีกิจกรรมสำหรับผู)ใช)บริการ เชXน การจัดกิจกรรมงาน TED Talks 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 



 

ปvดประชุมเวลา 16.40 น. 

 

 

         

       (นายพรชัย กุศลพลาเลิศ) 

        ผู)จดรายงานการประชุม 

 

 

 

              (อาจารย?พิมลพรรณ? วงศ?อรXาม) 

       ผู)ตรวจรายงานการประชุม 

      ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ? 

 

 



รายงานการประชุม คณะท างานประชาสมัพนัธ์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ครัง้ท่ี 3/2564 วนัองัคารท่ี 30 มีนาคม 2564 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

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

ผู้มาประชุม 

1. รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยวเิทศสมัพนัธ์  ประธำนคณะท ำงำน 

2. นำยพรชยั   กุศลพลำเลศิ    คณะท ำงำน 

3. นำงสำวสุจติรำ  ส ำรำญใจ     คณะท ำงำน 

4. นำงพมิพเ์ดอืน  เนตรวริยิะกุล     คณะท ำงำน 

5. นำงสำวศวิพร  ทรพัยม์ำ     คณะท ำงำน 

6. นำงสำวขจำรนิ  พริง้พฒันพงษ์     คณะท ำงำน 

7. นำยสำยนัต์   พวงสุวรรณ    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

ผู้ลาประชุม 

1. ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง (ตดิรำชกำร)   ทีป่รกึษำ  

2. รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยบรหิำร (ตดิรำชกำร) ทีป่รกึษำ  

เปิดประชุม เวลา 10:00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1 ทบทวนกิจกรรมงานของเดือนท่ีผ่านมา 

 ประธำนฯ เสนอใหม้กีำรน ำหวัขอ้ / เรื่องทีเ่ป็นกระแสในปัจจุบนัมำประยุกต์ใชก้บักำรประชำสมัพนัธ์
โดยใชเ้นื้อหำทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคณะวชิำที่สงักดัในวิทยำเขต ควบคู่ไปกบักำรน ำเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิำรต่ำง 
ๆ ของหอสมุดฯ 

 หอสมุดพระรำชวงัสนำมจนัทร ์มกีำรใชเ้นื้อหำกำรประชำสมัพนัธ์ตำมหวัข้อ / เรื่องที่เป็นกระแสใน
ปัจจุบนัผ่ำนรูปแบบกำรสกดัเนื้อหำวชิำกำรพร้อมเชงิอรรถ และมชี่องทำงกำรแนะน ำทรพัยำกรใหม่ภำยใต้



ชื่อกิจกรรม “วนัละเล่ม” โดยจะเริ่มประชำสมัพนัธ์ในเดือนเมษำยนเป็นต้นไป ส่วนกิจกรรมแนะน ำหนังสอื
ผ่ำนกำรถ่ำยทอดสด (Live) และกจิกรรมอื่น ๆ ยงัคงด ำเนินกำรตำมปกตเิช่นเดมิ 

 หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี มกีำรสร้ำงเนื้อหำกำรประชำสมัพนัธ์มำกขึ้น โดยประธำนฯ 
เสนอให้น ำอตัลกัษณ์ของหอสมุดฯ “The Creative Space for Glocal Creativities” มำเสนอแนะเนื้อหำเพื่อ
ตอบโจทยค์ณะวชิำทีม่อียู่มำกยิง่ขึน้ 

 หอสมุดวงัท่ำพระ มกีำรสรำ้งเนื้อหำเกี่ยวกบักำรบริกำรทีม่ใีหบ้รกิำร วนัหยุดบรกิำร Tracking No. 
กำรส่งไปรษณีย ์ส ำหรบัรอบกำรส่งหนังสอืยมื 

 ส ำนักหอสมุดกลำง มกีำรประชำสมัพนัธ์เนื้อหำเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของผู้บริหำร กำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรประจ ำหอสมุดฯ ชุดต่ำง ๆ และควำมเคลื่อนไหวอื่น ๆ ของส ำนักหอสมุดกลำง 

 ประธำนฯ เสนอใหม้กีำรเพิม่ #Borderless เพิม่เขำ้ไปในแต่ละเนื้อหำประชำสมัพนัธ์ส ำหรบัเนื้อหำที่
ตอบโจทย์กำรสร้ำงสงัคมแห่งกำรเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต (Borderless Learning Society) ตำมวิสยัทศัน์และ
พนัธกจิหลกัของผูอ้ ำนวยกำรหอสมุดฯ  

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 แจ้งเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี 2.1 ทิศทางการด าเนินผลการทดลองใช้ Platform Clubhouse ของหอสมุดพระราชวงั
สนามจนัทร ์

หอสมุดพระรำชวงัสนำมจนัทร์ได้จดักิจกรรมพูดคุยออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง “วนัทอง 2020” ผ่ำน
ช่องทำงใหม่ในแอปพลิเคชนั Clubhouse โดยถำมควำมคิดเห็นจำกผู้ฟังว่ำ หำกผู้ฟังต้องสวมบทเป็นตัว
ละคร “วันทอง” ในเรื่องขุนช้ำงขุนแผน ผู้ฟังจะเลือกขุนช้ำงหรือขุนแผน โดยเน้นกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นอย่ำงอิสระ ไม่เน้นเนื้อหำทำงวิชำกำร รูปแบบของกำรพูดคุยนัน้ทีมงำนหอสมุดพระรำชวงัสนำม
จนัทรจ์ะท ำหน้ำทีเ่ป็นผู้ด ำเนินรำยกำร (moderator) เชญิผูฟั้งขึน้มำร่วมพูดคุย (speaker) ซึ่งไดร้บักำรตอบ
รบัจำกผูเ้ขำ้ร่วมสนทนำเป็นอย่ำงด ีผลตอบรบั (Feedback) จำกกำรจดักจิกรรมในวนันัน้ท ำใหม้ผูีเ้ขำ้มำกด
ตดิตำมเพจเฟสบุ๊กหอสมุดพระรำชวงัสนำมจนัทรม์ำกขึน้กว่ำ 20 คน 

ประธำนฯ เหน็ควรใหท้ ำกจิกรรมดงักล่ำวต่อไปเนื่องจำกถือเป็นกำรสร้ำงควำมผูกพนัและอำจมีผล
ต่อควำมพงึพอใจในกำรให้บรกิำรของหอสมุดฯ จึงสนับสนุนให้เป็นกิจกรรมน ำร่องส ำหรบัฝ่ำยหอสมุดทุก
แห่ง 

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 



วาระท่ี 2.2 การกรอกข้อมูลสถิติการ PR (ฉบบัปรบัปรงุ) 

 ประธำนฯ แจ้งว่ำรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรไดล้องสรำ้งกรำฟเชงิสถิติจำกข้อมูลประชำสมัพนัธ์ที่
ฝ่ำยหอสมุดฯ ไดน้ ำส่งไวใ้นทีป่ระชุมประจ ำเดอืนมนีำคม 2564 และเลง็เหน็ว่ำผลวเิครำะหข์องขอ้มูลดงักล่ำว
มปีระโยชน์มำก และเงื่อนไขเรื่องช่วงเวลำและประเภทของเรื่องในกำรประชำสมัพนัธ์อำจมนีัยยะส ำคญัต่อ
กำรรับรู้เนื้อหำในแต่ละครัง้ ซึ่งถือเป็นกำรติดตำมผลเชิงคุณภำพได้เป็นอย่ำงดี ประธำนฯ มีควำมเห็น
สอดคล้องกับแนวคิดของรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร จึงได้ขอให้คณะท ำงำนประชำสัมพนัธ์เก็บข้อมูล
เพิม่เตมิ 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. ขอ้มูลเวลำทีโ่พสต์ โดยมตีวัเลอืก (drop down list) แสดงควำมถี่รำยชัว่โมง (ภำพที ่1) 

2. ขอ้มูลประเภทของเนื้อหำ มตีวัเลอืกทัง้หมด 13 ตวัเลอืก (ภำพที ่2) ไดแ้ก่ 

ภำพที่ 1 แสดงตวัเลอืกขอ้มูลเวลำที่โพสต์สื่อประชำสมัพนัธ์   ภำพที่ 2 แสดงตวัเลอืกประเภทของเนื้อหำในสือ่ประชำสมัพนัธ์ 

2.1 PR NEWS – ความคืบหน้าผู้บริหาร หมายถึง กิจกรรม ภารกิจ หรือการดำเนินงานใดใดที ่ทีม

ผู้บริหารและ / หรือหัวหน้าส่วนงานมีส่วนร่วม โดยข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะประกาศลงบนเว็บไซต์

ของสำนักหอสมุดกลางด้วยเสมอ 

2.2 PR NEWS – การประชุมคณะกรรมการฯ หมายถึง กิจกรรมหรือการดำเนินงานต่าง ๆ ของ

คณะกรรมการแต่ละชุดของสำนักหอสมุดกลาง โดยข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะประกาศลงบน

เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลางด้วยเสมอ 

2.3 PR NEWS – กิจกรรมของหอสมุด หมายถึง กิจกรรมหรือการดำเนินงานต่าง ๆ ของฝ่ายหอสมุดแต่

ละแห่ง โดยข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะประกาศลงบนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลางด้วยเสมอ 

2.4 PR NEWS – ประกาศหอสมุดฯ หมายถึง ประกาศใดใดที ่ เป ็นประกาศทางการจากสำนัก

หอสมุดกลาง เช่น มาตรการการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ การเปิด-ปิดหอสมุดที่เป็นฉบับกลาง 

การประกาศรับสมัครบุคลากร ฯลฯ โดยข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะประกาศลงบนเว็บไซต์ของสำนัก

หอสมุดกลางด้วยเสมอ 



2.5 PR NEWS – การให้บริการของหอสมุด หมายถึง ประกาศหรือข่าวประชาสัมพันธ์ใดใดที่ออกโดย

ฝ่ายหอสมุดแต่ละแห่ง เช่น การเปิด-ปิดหอสมุดที่เป็นฉบับย่อยมีรายละเอียดต่างจากฉบับกลาง การ

ให้บริการในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ การให้บริการยืม-คืน และส่งหนังสือผ่านช่องทางต่าง ๆ การให้บริการ

วิชาการ การบริการชุมชน การอบรม ฯลฯ โดยข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะประกาศลงบนเว็บไซต์

ของสำนักหอสมุดกลางด้วยเสมอ 

2.6 Digital Content – ความรู้ทั่วไป + สืบค้น หมายถึง การนำเสนอเนื้อหาที่เป็นเกร็ดความรู้ทั่วไป

ผ่านการสืบค้นคลังข้อมูลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ  พร้อมการอ้างอิงเชิงอรรถ (มีลักษณะเป็นการทบทวน

วรรณกรรมฉบับย่อ) แต่จะต้องสอดแทรกการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการของหอสมุดฯ เช่น การแจ้ง

เลขเรียกหนังสือ หรือใส่ QR Code เพื่อส่งคำขอยืมผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ ฯลฯ 

2.7 Digital Content – ความรู้ทั่วไป + กระแส หมายถึง การนำเสนอเนื้อหาที่เป็นเกร็ดความรู้ทั่วไป 

โดยจับคู่กับประเด็นร้อนที่กำลังได้รับความสนใจ เป็นกระแสสังคม โดยอาจผ่านการสืบค้นคลังข้อมูล

จากแหล่งที่มาต่าง ๆ พร้อมการอ้างอิงเชิงอรรถหรือไม่ก็ได้ แต่จะต้องสอดแทรกการนำเสนอผลิตภัณฑ์ 

หรือบริการของหอสมุดฯ เช่น Content of the month (ตรงกับวันสำคัญต่าง ๆ ของทั้งมหาวิทยาลัย 

วันสำคัญระดับประเทศและระดับนานาชาติ) ปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ โดยฝ่ายหอสมุดฯ สามารถคัดเลือกประเด็นที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละหอสมุดมา

นำเสนอ 

2.8 Digital Content – สัมภาษณ์ เสวนา หมายถึง การสัมภาษณ์ การจัดเสวนา หรือการพูดคุยแบบ

สดผ่านช่องทางต่าง ๆ บนสื ่อดิจิทัล (Live Steaming) โดยไม่มีการตัดต่อเนื ้อหาในคลิป เป็นการ

ดำเนินการแบบยาวต่อเนื่องจนจบรายการ และครอบคลุมถึงการสัมภาษณ์ การจัดเสวนา หรือการ

พูดคุยแบบวิดีโอแล้วนำมาตัดต่อโดยสกัดเฉพาะเนื้อหาสำคัญเพื่อนำเสนอในช่องทางต่าง ๆ บนสื่อ

ดิจิทัล 

2.9 Digital Content – อ่ืน ๆ หมายถึง การนำเสนอกิจกรรมหรือเน้ือหาของสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ ที่

ไม่ตรงกับเน้ือหาในข้อ 2.7 และ 2.8 เช่น กิจกรรม Mystery book (ส่งต่อหนังสือที่ฝ่ายหอสมุดฯ ได้รับ

บริจาคมาโดยเป็นการให้เปล่า) ฯลฯ 

2.10. NEW ARRIVAL – ประชาสัมพันธ์หนังสือเข ้าใหม่ หมายถึง การประชาสัมพันธ์ทรัพยากร

สารสนเทศใหม่เท่านั้น อาจมีเร่ืองย่อของหนังสือหรือไม่ก็ได้ 

2.11. BOOK REVIEW – รีวิวหนังสือ (มีเร่ืองย่อ) หมายถึง หนังสือและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเน้ือหา

ประชาสัมพันธ์น้ันต้องปรากฏเร่ืองย่อโดยสังเขป โดยจะครอบคลุมทั้งหนังสือเก่าและใหม่ทั้งหมด 



2.12. SELLING PRODUCTS – งานขายสินค้าของหอสมุด หมายถึง การขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง (รวมทั้งฝ่ายหอสมุดฯ และสำนักงานฯ) 

2.13. Others… – อ่ืน ๆ หมายถึง การประชาสัมพันธ์ใดใดที่ไม่ตรงกับหมวดหมู่ตัวเลือกข้างต้น 

 นำยพรชยั กุศลพลำเลศิ ในฐำนะทีป่ฏบิตังิำนเป็นนักคอมพวิเตอร์ปฏบิตักิำรไดอ้ธบิำยถงึประโยชน์
ของกำรเก็บข้อมูลในลักษณะดังกล่ำวว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปประมวลผลในระบบ Machine 
Learning (ML) 

ประธำนฯ จงึขอใหค้ณะท ำงำนฯ ช่วยกนัพจิำรณำหมวดหมู่เพื่อเก็บข้อมูลดงักล่ำวโดยละเอยีด และ
ขยำยควำมเนื้อหำแต่ละประเภทใหช้ดัเจน ส่วนประเภทเนื้อหำอื่น ๆ ทีไ่ม่สำมำรถจดัหมวดหมู่ไดจ้ะน ำเข้ำสู่
กำรพจิำรณำในกำรประชุมครัง้ถดัไป  
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วาระท่ี 2.3 ตวัช้ีวดั Digital Content และเน้ือหาท่ีเผยแพร่  

 ประธำนฯ ได้อธิบำยกำรรำยงำนตวัชี้วดั Digital Content และกำรเข้ำถึงเนื้อหำที่เผยแพร่ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ทีผ่่ำนมำนัน้ไดบ้รรลุเป้ำหมำยตำมจ ำนวนและรอ้ยละในกำรเข้ำถึง 
ส่วนในกำรรำยงำนเรื่องดงักล่ำวของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไดบ้รรลุเป้ำหมำยไปตัง้แต่ครึง่ปีแรกแลว้ จงึ
ไดก้ล่ำวขอบคุณคณะท ำงำนฯ มำ ณ ทีน่ี้ และขอใหด้ ำเนินงำนตำมทศิทำงแผนกำรปฏบิตังิำนเดมิต่อไป 

วาระท่ี 2.4 Content of the month  

วนัที่ 28 เมษำยน ของทุกปี เป็นวนัครบรอบวนัประสูติของสมเด็จพระเจำ้บรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรม
พระยำนรศิรำนุวตัวิงศ์ (สมเดจ็ครู) ประธำนฯ จงึเสนอใหห้อสมุดวงัท่ำพระ ท ำเนื้อหำเกี่ยวกบักำรออกแบบ
ซุ้มประตูวงัท่ำพระทีก่รมพระยำนรศิฯ ทรงออกแบบไว ้โดยอำจใชถ่้ำยภำพจำกหอสมุดฯ ทีม่องเหน็ซุ้มประตู
ฯ ได้ด้วยเพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์อำคำรหอสมุดฯ ใหม่ไปในตัว และประธำนฯ แจ้งให้ทรำบว่ำหอ
จดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยศิลปำกรก็จะร่วมสร้ำงเนื้อหำเกี่ยวกับควำมเชี่ยวชำญของพระองค์ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ดว้ยเช่นกนั 
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วาระท่ี 2.5 ITA : Flowchart  

ประธำนฯ แจ้งว่ำจะขอให้คณะท ำงำนฯ จัดท ำแผ่นประชำสัมพันธ์แสดงขัน้ตอนกระบวนงำน
ใหบ้รกิำร (Infographic) เมื่อไดข้อ้มูลผงังำนจำกฝ่ำยหอสมุดฯ เรยีบรอ้ยแลว้ รวมถงึแจง้ใหท้รำบว่ำจะมีป้ำย



ประเมนิควำมพงึพอใจ / ช่องทำงข้อร้องเรียนกำรให้บริกำร และกล่องรบัควำมคดิเห็นตัง้อยู่ ณ จุดบริกำร
ของแต่ละหอสมุดฯ โดยทำงส ำนักงำนส ำนักหอสมุดกลำงจะเป็นผู้จดัหำให้ เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมกำร
ประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) โดยต้องเปิดเผยขัน้ตอนกระบวนงำนที่ให้บริกำรหน้ำงำนแสดงระยะเวลำและ
ผู้รบัผดิชอบ รวมถึงจดัให้มกีำรประเมนิประสทิธิภำพกำรให้บริกำรหน้ำงำนแก่ผู้มำติดต่อรับบริกำร ณ จุด
บรกิำรดว้ย QR Code หรอืระบบ IT อื่น ๆ ตำมทีห่น่วยงำนเหน็เหมำะสม ดงันัน้ บรเิวณจุดบรกิำรจะมป้ีำย
แสดงสำยตรงถงึผูอ้ ำนวยกำรดว้ย 

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 

วาระท่ี 2.6 สิทธิในการใช้บริการ MOU - TCDC 

 ประธำนฯ แจง้ใหฝ่้ำยหอสมุดฯ ประชำสมัพนัธ์ถงึสทิธิกำรใชง้ำนต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้ตำมควำมร่วมมอื
กบัหน่วยงำน สถำบนัต่ำง ๆ ให้ถึงผู้รบับริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนควำมร่วมมอืกบั TCDC คณะท ำงำนฯ มี
มตใิหร้อประชำสมัพนัธ์พรอ้มกนัทุกหอสมุดฯ 

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอื่น ๆ 

 วาระท่ี 3.1 กิจกรรมเสวนา 

ประธำนแจ้งว่ำจะมกีิจกรรมเสวนำเกี่ยวกบัเรื่องเล่ำทำงประวตัิศำสตร์เกี่ยวกบัวงัท่ำพระ (ชื่องำน
จะแจง้ในภำยหลงั) ซึ่งจะจดัขึน้ทีห่อสมุดวงัท่ำพระ โดยจะมกีำรรำยงำนเมื่อมกีำรประชุมในวำระต่อไป 

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 

 

ปิดประชุมเวลำ 12:35 น. 

 

 

 

 

(นำงสำวสุจติรำ ส ำรำญใจ) 



ผูจ้ดรำยงำนกำรประชุม 

 

 

 

(อำจำรยพ์มิลพรรณ์ วงศ์อร่ำม) 

  ผูต้รวจรำยงำนกำรประชุม 

         ประธำนคณะท ำงำนประชำสมัพนัธ์ 



รายงานการประชุม คณะท างานประชาสมัพนัธ์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ครัง้ท่ี 4/2564 วนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

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

ผู้มาประชุม 

1. รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยวเิทศสมัพนัธ์  ประธำนคณะท ำงำน 

2. นำงสำวสุจติรำ  ส ำรำญใจ     คณะท ำงำน 

3. นำงพมิพเ์ดอืน  เนตรวริยิะกุล     คณะท ำงำน 

4. นำงสำวศวิพร  ทรพัยม์ำ     คณะท ำงำน 

5. นำงสำวขจำรนิ  พริง้พฒันพงษ์     คณะท ำงำน 

6. นำยสำยนัต์   พวงสุวรรณ    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

ผู้ลาประชุม 

1. ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง (ตดิรำชกำร)   ทีป่รกึษำ  

2. รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยบรหิำร (ตดิรำชกำร) ทีป่รกึษำ  

3. นำยพรชยั กุศลพลำเลศิ     คณะท ำงำน 

เปิดประชุม เวลา 14:00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1 ทบทวนกิจกรรมงานของเดือนท่ีผ่านมา 

 ประธำนฯ ขอให้คณะท ำงำนฯ ทบทวนสถิติกำรผลิตเนื้อหำดิจิทัล (Digital Content) ของแต่ละ
หอสมุดฯ เพื่อน ำสถิติกำรเข้ำถึง กำรตอบรับ หรือประเด็นอื่น ๆ ที่พบจำกกำรประชำสัมพันธ์ ในเดือน
มนีำคมที่ผ่ำนมำ กำรประชำสมัพนัธ์เรื่องกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลสำรสนเทศออนไลน์ผ่ำนกำรแนะน ำวำรสำร
ออนไลน์ (Online Journal) ด้ำนโบรำณคด ีและด้ำนสถำปัตยกรรมศำสตร ์ของหอสมุดวงัท่ำพระไดร้บักำร
ตอบรบัอย่ำงดีจำกผู้ใชบ้ริกำร แต่มปีระเด็นข้อขดัขอ้งที่พบคือคณำจำรย์และนักศึกษำที่ใชค้อมพวิเตอรบ์น
ระบบปฏิบตัิกำรของ Mac OSX ไม่สำมำรถลง (VPN - Virtual Private Network) ได้ส ำเร็จ โดยพบว่ำคู่มอื
แนะน ำกำรติดตัง้ของส ำนักดิจิทลัฯ ไม่เป็นปัจจุบนั ประธำนฯ จึงได้ประสำนงำนกบัคุณนพดล เอกผำชัย



สวสัดิ ์เพื่อปรบัปรุงคู่มอืกำรลง VPN ใหเ้ป็นปัจจุบนั และผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถเขำ้ถงึคู่มอืกำรตดิตัง้ VPN ของ
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ศิ ล ป ำ ก ร  ใ น ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร  macOS Big Sur 11.3 ตั ว ล่ ำ สุ ด  ไ ด้ ที่  : 
http://www.resource.lib.su.ac.th/web/vpn/ และคณะท ำงำนฯ ได้เสนอให้น ำคู่มอืดงักล่ำวขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ส่วนกลำงของส ำนักฯ เพื่อควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงด้วย โดยทำงคุณสำยันต์ พวงสุวรรณจะ
ด ำเนินกำรส่งต่อเรื่องใหคุ้ณพรชยั กุศลพลำเลศิ เพื่อด ำเนินกำรต่อไป  

 อนึ่ง คุณพมิพเ์ดอืน เนตรวริยิะกุล ตวัแทนคณะท ำงำนจำกหอสมุดพระรำชวงัสนำมจนัทรไ์ดร้ำยงำน
ถึงกำรเริ่มประชำสมัพนัธ์กจิกรรม “วนัละเล่มbyพีพ่ร้อม” ที่ได้จดัท ำขึน้ทุกวนัตัง้แต่ต้นเดือนมนีำคมเป็นต้น
มำ โดยเปิดโอกำสใหผู้ใ้ชบ้รกิำรสำมำรถ CF หนังสอื (ส่งค ำขอยมืหนังสอื) ทีห่อสมุดพระรำชวงัสนำมจนัทร์
แนะน ำรำยวนัได้ในทนัที กิจกรรมดงักล่ำวนี้มกีระแสตอบรบัที่ดีมำก ผู้ใช้บริกำรส่งค ำขอใช้ตวัเล่มเข้ำมำ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ผ่ำนทำงเมล sus.ref2011@gmai.com และทำงกล่องขอ้ควำม 
(Inbox) ของเพจเฟสบุ๊ก: หอสมุดพระรำชวังสนำมจนัทร์ ซึ่งหอสมุดพระรำชวังสนำมจนัทร์ได้บริกำรส่ง
หนังสอืยมืทำงไปรษณียใ์หแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิำรไดอ้ย่ำงทัว่ถงึ  

 นอกจำกประเดน็กำรประชำสมัพนัธ์ข้ำงต้นจะท ำใหค้ณะท ำงำนฯ ทรำบถงึเบื้องหลงัของปัญหำเพื่อ
แจ้งในที่ประชุมประจ ำเดือนของคณะกรรมกำรส ำนักหอสมุดกลำงแล้ว ยงัท ำให้ทรำบอีกว่ำเนื้อหำนัน้ ๆ 
ได้รับควำมนิยมและตอบโจทย์แก่ผู้ใช้บริกำรมำกน้อยประกำรใด นอกจำกนัน้ยังสำมำรถน ำข้อมูลไป
สนับสนุนกำรเขยีนรำยงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ (EdPEx) ในหมวด 3 ลูกค้ำ เพื่อสะท้อนกำรรับฟัง
เสยีงลูกคำ้ผ่ำนช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์ น ำไปสู่กำรจดักำรกระบวนงำน รวมถงึกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
ไดอ้ย่ำงทนัททีนัใด ประธำนฯ จงึขอใหค้ณะท ำงำนฯ น ำขอ้มูลมำรำยงำนในทีป่ระชุมทุกครัง้เพื่อให้ทรำบทัว่
กนั 

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนการกรอกข้อมูลสถิติการประชาสมัพนัธ์ (ฉบบัปรบัปรงุ) และรายงาน 

วาระท่ี 2.1 การกรอกข้อมูลสถิติของ Facebook ในส่วนของ Engagement 

คุณพมิพ์เดอืน เนตรวิริยะกุล ตวัแทนคณะท ำงำนหอสมุดพระรำชวงัสนำมจนัทรเ์สนอให้มกีำรเกบ็
สถิติในส่วนของ Engagement ที่ปรำกฏบนกำรจดักำรเชิงสถิตขิองเฟสบุ๊ก นอกเหนือจำกกำรเก็บสถิตกิำร
เขำ้ถงึจำกยอดกำรเขำ้ชม (View) กำรปฏสิมัพนัธ์อื่น ๆ (Like Share และ Comment) ประธำนฯ จงึไดช้ี้แจง
ว่ำหอสมุดฯ ไม่สำมำรถน ำสถติดิงักล่ำวมำใชไ้ด ้เนื่องจำกยอด Engagement เป็นยอดรวมทีแ่สดงกำรเขำ้ถึง
ของผูใ้ชอ้ื่น ๆ ทีเ่ขำ้ถงึจำกกำรทีม่ผูีใ้ชภ้ำยในแชรโ์พสต์ออกไป ไม่ใช่กำรเขำ้ถงึแบบ Original จำกโพสต์ต้น
ทำงของหอสมุดฯ ดงันัน้ จงึไม่สำมำรถน ำสถติขิอง ยอด Engagement มำนับรวมได ้

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ เหน็ควรใหเ้กบ็ขอ้มูลตำมเดมิ 

http://www.resource.lib.su.ac.th/web/vpn/
mailto:sus.ref2011@gmai.com


วาระท่ี 2.2 การก าหนดเวลาในการประชาสมัพนัธ์ 

ประธำนฯ แจง้ว่ำ ในเดอืนพฤษภำคม 2564 อำจขอหำรอืกบัคณะท ำงำนฯ เพิม่เตมิเรื่องกำรก ำหนด
ช่วงเวลำในกำรประชำสมัพนัธ์ไวล้่วงหน้ำ (ในเวลำรำชกำร / นอกเวลำรำชกำร) โดยอ้ำงองิจำกกำรวเิครำะห์
สถติแิบบใหม่ทีม่กีำรเกบ็สถติิเรื่องเวลำกำรโพสต์ และเปรยีบเทยีบช่วงเวลำกบักำรเข้ำถงึ ว่ำช่วงเวลำใดจะ
ไดร้บักำรตอบรบัมำกทีสุ่ด โดยพจิำรณำช่วงเวลำกำรประชำสมัพนัธ์ทีเ่หมำะสมจำกสถติดิว้ยว่ำช่วงเวลำใดม ี
Active Users มำกทีสุ่ด ซึ่งคุณพมิพเ์ดอืน เนตรวริยิะกุล ตวัแทนคณะท ำงำนหอสมุดพระรำชวงัสนำมจนัทร์
แจง้ว่ำ หอสมุดพระรำชวงัสนำมจนัทรไ์ดม้กีำรก ำหนดช่วงเวลำโพสต์โดยดูจำกสถติชิ่วงเวลำทีเ่หมำะสมอยู่
แล้ว และตอนนี้หอสมุดพระรำชวงัสนำมจนัทร์มกีำรประชำสมัพนัธ์หนังสอืในหวัข้อ “วนัละเล่มByพีพ่รอ้ม” 
โดยจะโพสต์เวลำ 09.00 น. ของทุกวนั นอกจำกนี้ในแต่ละวนักจ็ะมโีพสต์อื่น ๆ เช่น เนื้อหำเกี่ยวกบัควำมรู้
ทัว่ไป เนื้อหำที่เป็นกระแส แต่ในบำงครัง้เนื้อหำอำจมีกำรแก้ไขหลำยครัง้จึงท ำให้ไม่สำมำรถระบุเวลำที่
แน่นอนในกำรโพสต์ได ้และกำรโพสต์ของหอสมุดพระรำชวงัสนำมจนัทร์ส่วนมำกจะองิช่วงเวลำที่ม ีActive 
Users มำกที่สุดอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละวนัจะมชี่วงเวลำที่แตกต่ำงกันแม้กระทัง่วนัหยุดเสำร์ – อำทิตย์ หรือช่วง
วนัหยุดยำว  

ประธำนฯ ขอให้ตวัแทนคณะท ำงำนพจิำรณำโมเดลกำรท ำงำนของหอสมุดพระรำชวงัสนำมจนัทร์
เพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนดช่วงเวลำในกำรประชำสมัพนัธ์ล่วงหน้ำ โดยโพสต์ใดที่สำมำรถส่งเข้ำมำพจิำรณำได้
ก่อนสำมำรถท ำล่วงหน้ำรอไว้ไดเ้ลย เพื่อให้คณะท ำงำนฯ ได้ช่วยกนัตรวจสอบ แก้ไข และตัง้เวลำโพสต์ไว้
ล่วงหน้ำได้ ทัง้นี้ เพื่อลดควำมถี่ของภำระงำนกำรประชำสมัพนัธ์บำงส่วนลงโดยที่ยงัคงมคีลงัเนื้อหำในกำร
โพสต์ทีส่ำมำรถตัง้อตัโนมตัไิวไ้ด้อย่ำงต่อเนื่อง และเพิม่ประสทิธภิำพควำมคล่องตวัของกระบวนงำนให้มำก
ขึน้ ส่วนโพสต์ใดทีเ่ป็นโพสต์เกำะกระแส โพสต์เร่งด่วน ยงัคงใหป้ฏบิตัติำมกระบวนงำนเดมิได้ 

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 โจทย ์Content of the month 

ประธำนฯ แจ้งโจทย์ Content of the month เพื่อกำรประชำสมัพนัธ์ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 
ไดแ้ก่  

วนัที ่14 พฤษภำคม วนัถงึแก่กรรมของศำสตรำจำรยศ์ลิป์ พรีะศร ี

วนัที ่18 พฤษภำคม วนัก่อตัง้คณะมณัฑนศลิป์ เป็นคณะวชิำล ำดบัที ่4 ของ มหำวทิยำลยัศลิปำกร 

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 4 โจทย ์: PR Turnitin ในมุมท่ีปรึกษา 

จำกกำรที่หอสมุดฯ มพีนัธกิจในกำรให้ค ำปรึกษำกำรตรวจกำรคดัลอกวรรณกรรมผ่ำนโปรแกรม  

Turnitin ท ำให้คณะท ำงำนประชำสมัพนัธ์จะต้องท ำกำรประชำสมัพนัธ์กำรให้บริกำรของหอสมุดฯ ในฐำนะ
เป็น “ผูใ้หบ้รกิำร” ฝ่ำยสนับสนุนกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำกำรเท่ำนัน้ เพื่อเป็นกำรป้องกนัปัญหำทีจ่ะเกดิขึ้นกบั
ฝ่ำยหอสมุดฯ และผูใ้หบ้รกิำรในอนำคต ประธำนฯ จงึไดแ้จง้ผลกำรประชุมจำกที่ประชุมประจ ำเดอืนว่ำทำง
ส ำนักหอสมุดกลำงฯ จะจดัท ำร่ำงเอกสำรท ำควำมเข้ำใจขึ้นมำ 1 ฉบบั เพื่อให้คณำจำรย์ นักศึกษำ และ
บุคลำกรของมหำวิทยำลยัศลิปำกร ในฐำนะ “ผูร้บับรกิำร” ไดร้บัทรำบว่ำ ผลกำรรำยงำนและร้อยละที่ได้รบั
กำรตรวจกำรคดัลอกวรรณกรรมจำกกำรให้บริกำรของผู้ให้บริกำรนัน้ มใิห้ถือเป็นที่สิ้นสุด และมใิช่กำร
รบัรองควำมถูกต้องของชิ้นงำนแต่อย่ำงใด ในกำรท ำวิทยำนิพนธ์และงำนวิจยัต่ำง ๆ ผู้รบับริกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรตรวจสอบและรบัรองควำมถูกต้องของชิ้นงำนด้วยตนเอง ในกรณีของนักศกึษำ นักศกึษำจะต้อง
น ำผลกำรรำยงำนผ่ำนโปรแกรม Turnitin นี้ไปเรยีนปรกึษำกบัอำจำรยท์ีป่รกึษำวทิยำนิพนธ์โดยใหอ้ำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์เป็นผู้รบัรองงำนของนักศึกษำ อนึ่ง หำกมผูี้ร้องเรียน หรือเกิดกระบวนกำรตรวจสอบ
พบว่ำผู้รบับริกำรได้คดัลอกวรรณกรรม และ/หรือเกิดกำรโจรกรรมทำงวิชำกำร (Plagiarism) โดยเจตนำ
หรือไม่ก็ตำม รวมถึงกำรเกิดข้อผดิพลำดในกำรประมวลผลและแสดงผลของโปรแกรมในงำนวิทยำนิพนธ์ 
หรืองำนวิจัยของผู้รับบริกำรไม่ว่ำส่วนหนึ่งส่วนใด ส ำนักหอสมุดกลำงฯ และฝ่ำยหอสมุดฯ ในฐำนะผู้
ใหบ้รกิำรมไิดม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งในกำรรบัผดิชอบใด ๆ กบักำรโจรกรรมทำงวชิำกำรทีอ่ำจเกดิขึน้ในภำยหลงั ผู้
ใหบ้รกิำรเป็นเพยีงผูใ้หค้ ำปรกึษำในกำรใชบ้รกิำรโปรแกรม Turnitin เท่ำนัน้  

นำงสำวสุจิตรำ ส ำรำญใจ ตวัแทนคณะท ำงำนจำกหอสมุดวงัท่ำ
พ ร ะ ไ ด้ น ำ เ ส น อ ข้ อ มู ล ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ข อ ง  ส ำ นั ก ห อ ส มุ ด 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น เรื่องกำรให้บริกำร Account ของ Turnitin ว่ำมี
กำรก ำหนดเงื่อนไขระยะเวลำกำรใช้งำนโปรแกรมแบบวนัต่อวนั ท ำให้
ง่ำยต่อกำรบริหำรจดักำร แต่กำรกระท ำดงักล่ำวอำจเสี่ยงต่อกำรละเมดิ
ข้อตกลงกบับริษัท ซึ่งทำงประธำนฯ ได้รบัทรำบและขอรบัข้อเสนอไว้
เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมผู้บริหำรและปรึกษำฝ่ำยบริกำรของหอสมุดฯ เพื่อ
พจิำรณำต่อไป 

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 5  ITA : Flowchart 

ประธำนฯ ไดแ้จง้ว่ำ จะกำรด ำเนินกำรจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ ในรูปแบบของสื่อภำพ Infographic 
เพื่อประชำสมัพนัธ์กระบวนงำนต่ำง ๆ และน ำมำตดิตัง้ ณ จุดใหบ้รกิำรของหอสมุดฯ ทัง้ 3 วทิยำเขต ดงันี้ 

1. ป้ำยประชำสมัพนัธ์กำรยมื – คนืวสัดุกำรศกึษำ (ภำยในและระหว่ำงวทิยำเขต) 
2. ป้ำยประชำสมัพนัธ์ ILL (Inter Library Loan) 
3. ป้ำยประชำสมัพนัธ์กำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีน และขอ้รอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  สิทธิในการใช้บริการ MOU - TCDC (วาระคงค้าง) 

 นำงสำวสุจิตรำ ส ำรำญใจ ตวัแทนคณะท ำงำนจำกหอสมุดวงัท่ำพระได้รำยงำนควำมคืบหน้ำของ
โครงกำร Love at First Read ว่ำก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรเขยีนร่ำงโครงกำรฯ ส่วนกำรท ำควำมร่วมมอื (MOU) 
กบั TCDC มคีวำมคืบหน้ำว่ำทำง TCDC ได้ท ำกำรส่งรำยชื่อหนังสอืให้หอสมุดวงัท่ำพระมำจ ำนวนหนึ่ง 
ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบควำมซ ้ำซ้อนของรำยกำรหนังสอื เพื่อคดัเลือกและแจ้งทำง TCDC เพื่อ
น ำมำจดัวำงและใหบ้รกิำรต่อไป 

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 7 Event กิจกรรมอื่นๆ 

วาระท่ี 7.1 ท าบุญหอสมุดวงัท่าพระ 

ประธำนฯ แจ้งว่ำก ำหนดกำรจดังำนท ำบุญหอสมุดวงัท่ำพระได้ถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มกี ำหนด 
เนื่องจำกไดร้บัผลกระทบจำกกำระแพร่ระบำดของเชื้อไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่  

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 

วาระท่ี 7.2 จิตวิญญาณ / เรื่องเล่าวงัท่าพระ 

นำงสำวสุจิตรำ ส ำรำญใจ ตวัแทนคณะท ำงำนจำกหอสมุดวงัท่ำพระได้แจ้งควำมคืบหน้ำของ
กจิกรรมจติวญิญำณ / เรื่องเล่ำวงัท่ำพระ ตำมล ำดบั ดงันี้ 

1. รศ.ดร.กฤษณำ หงส์อุเทน จะขึ้นพูดโดยใชช้ื่อตอนว่ำ "วงัท่ำพระ อดีตศูนย์กลำงกำรเมอืง กำร
ปกครอง และศลิปวฒันธรรมแห่งสยำม" โดยมเีนื้อหำเกี่ยวกบัประวตัศิำสตร์ของวงัท่ำพระ และ
ในสมยัรชักำลที ่3 วงัท่ำพระมบีทบำทในกำรเป็นศูนยก์ลำงด้ำนศลิปะวฒันธรรม นอกจำกนี้ ใน
ส่วนของกำรจดันิทรรศกำรจะจดัแสดงหนังสอืทรงคุณค่ำ หนังสอืหำยำกพร้อมค ำบรรยำยพอ
สงัเขป  



2. ศ.ดร.ชำตร ีประกิตนนทกำร จะขึ้นพูดโดยใชช้ื่อตอนว่ำ “วงัท่ำพระ ในแผนที่” โดยจะน ำเสนอ
เนื้อหำของวังท่ำพระในแผนที่ พ.ศ. 2430 (จำกหนังสือแผนที่กรุงเทพ จ.ศ. 1249) แสดง
พฒันำกำรของวงัท่ำพระผ่ำนรูปแบบแผนที่ซึ่งจะน ำเสนอให้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่
เกิดขึ้นจนถงึช่วงกำรก่อตัง้มหำวิทยำลยัศลิปำกร และในส่วนของกำรจดันิทรรศกำรที่จดัแสดง
ในหอสมุดฯ จะเป็นกำรน ำเสนอแผนทีแ่ต่ละส่วนรวม 5 Layers มำทบัซ้อนกนัใหเ้หน็ควำมเป็น
เปลีย่นแปลงดว้ยวธิกีำรถ่ำยเอกสำรลงแผ่นใส  

3. ผศ.ดร.พนิัย สริเิกยีรตกิุล จะขึน้พูดโดยใชช้ื่อตอนว่ำ “สถำปัตยกรรมสมยัใหม่ในวงัท่ำพระ” โดย
มีแผนพัฒนำฯ 3 ชุดที่จะชี้ให้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงตัง้แต่ช่วงก่อตัง้มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
จนถงึช่วงกำรเปลีย่นแปลงของวงัท่ำพระ เขำ้สู่งำนศลิปกรรมสมยัใหม่ และพูดถงึกำรซื้อที่ดินที่
หม่อมเจ้ำยำใจ ขำยให้มหำวิทยำลยัศิลปำกร และพื้นที่ส่วนของกรมศิลปำกร และมผีงัของ ศ.
อนั นิมมำนเหมนิทร ์รวมถงึมแีผนทีท่ีบ่ำงส่วนทีไ่ดน้ ำมำสร้ำงและไม่ไดน้ ำมำสร้ำง พรอ้มเขยีน
ค ำอธบิำยสัน้ ๆ ประกอบแต่ละแผนทีเ่ขำ้ไปดว้ย 

4. ผศ.นันทผล จัน่เงนิ จะขึน้พูดโดยใชช้ื่อตอนว่ำ “วงัท่ำพระในปัจจุบนั” โดยเนื้อหำจะบอกเล่ำถึง
ควำมเปลี่ยนแปลงในวงัท่ำพระ ควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย ส ำหรบังบประมำณที่ได้รับ
จดัสรรมำ เพื่อสร้ำงมหำวิทยำลยัให้เป็นมหำวิทยำลัยศิลปะชัน้น ำในระดบันำนำชำติ ในส่วน
หอสมุดวงัท่ำพระจะสรำ้งบทบำทใหเ้ป็นพืน้ที ่Art Library ในระดบัเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  

5. ผศ.ดร.กรรณิกำร ์สุธรีตันำภริมย ์จะขึน้พูดโดยใชช้ื่อตอนว่ำ “วงัท่ำพระ ในภำพถ่ำยเก่ำ” โดยจะ
น ำเสนอภำพถ่ำยเก่ำอนัทรงคุณค่ำซึ่งถ่ำยติดวงัท่ำพระและโบรำณวตัถุที่ไดร้วบรวมไว้ ในกำร
จดัแสดงจะคดัเลอืกมำน ำเสนอพรอ้มกบัรำยกำรหนังสอืแนะน ำ 

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 

วาระท่ี 7.3 Soft Opening หอสมุดวงัท่าพระ 

 ประธำนฯ แจ้งก ำหนดกำรจดังำน Soft Opening หอสมุดวงัท่ำพระ คือ วนัที่ 2 กรกฎำคม 2564 
ส่วนแขกรบัเชญิหรอื Magnet ของงำนนัน้ยงัไม่ไดร้ะบุ และไดม้อบหมำยใหค้ณะท ำงำนสำมำรถเสนอรำยชื่อ
แขกรบัเชญิได ้

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 

วาระท่ี 7.4 Grand Opening หอสมุดวงัท่าพระ 

ประธำนฯ แจง้ก ำหนดกำรจดังำน Grand Opening หอสมุดวงัท่ำพระ คอื วนัที ่5 กรกฎำคม  2564 
ซึ่งเป็นวนัเปิดภำคกำรศกึษำต้น ปีกำรศกึษำ 2564 ประธำนฯ แจง้ว่ำนักศกึษำคณะโบรำณคดต้ีองกำรให้มี
กำรน ำชมหอสมุดวงัท่ำพระในวนัเปิดงำนดว้ย 

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 



วาระอื่น ๆ 

 ประธำนฯ สอบถำมถงึเรื่องของทีร่ะลึกทีใ่ช้มอบใหน้ักศกึษำที่ตอบแบบสอบถำมควำมพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรว่ำเป็นอย่ำงไร ซึ่งคุณพมิพ์เดือน เนตรวิริยะกุล ตวัแทนคณะท ำงำนหอสมุดพระรำชวงัสนำม
จนัทรแ์จง้ว่ำกจิกรรมนี้ไดร้บักำรตอบรบัเป็นอย่ำงด ีแต่จ ำนวนของทีร่ะลกึนัน้ไม่เพยีงพอต่อควำมต้องกำร 

 นอกจำกนี้  ประธำนฯ แจ้ง ว่ำหอสมุดฯ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกที่ มำกขึ้น ซึ่ งกำร
ประชำสมัพนัธ์เชงิรบัเรำท ำไดด้แีลว้แต่อำจยงัไม่ทัว่ถงึ เนื่องจำกผูใ้ชบ้รกิำรบำงส่วนไม่ไดอ้ยู่ในช่องทำงกำร
ประชำสมัพนัธ์หลกับนเพจเฟสบุ๊กของหอสมุดฯ จงึอำจไม่ทรำบว่ำมกีำรใหบ้รกิำรอะไร อย่ำงไรบำ้ง ประธำน
ฯ จึงได้เสนอว่ำ จะขอหำรือกับทีมผู้บริหำรและอำจจัดท ำยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนเชิงรุกเพื่อ
ประชำสมัพนัธ์ เช่น กำรเดินสำยของผู้บริหำรเพื่อไปประชำสมัพนัธ์กบัคณะวิชำ หรือตวัแทนนักศึกษำใน
กิจกำรนักศกึษำโดยตรง หรือกำรด ำเนินกำรร่วมกนักบัคณะวิชำเพื่อจดัหำทรพัยำกรมำสนับสนุนกำรเรยีน
กำรสอนไดอ้ย่ำงตรงใจผูร้บับรกิำรมำกทีสุ่ด เช่น ขอเอกสำร มคอ. จำกคณะวชิำ เป็นต้น 

มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบ 

ปิดประชุมเวลำ 16.30 น. 

 

 

                                                                                    (นำงพมิพเ์ดอืน เนตรวริยิะกุล) 

    ผูจ้ดรำยงำนกำรประชุม 

 

 

                (อำจำรยพ์มิลพรรณ์ วงศ์อร่ำม) 

   ผูต้รวจรำยงำนกำรประชุม 

         ประธำนคณะท ำงำนประชำสมัพนัธ์ 

av-it
Stamp



รายงานการประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คร้ังท่ี 5/2564 วันศุกร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

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

ผู้มาประชุม 

1. รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์           ประธานคณะทำงาน 

2. นายพรชัย               กุศลพลาเลิศ             คณะทำงาน 

3. นางสาวสุจิตรา  สำราญใจ     คณะทำงาน 

4. นางพิมพ์เดือน  เนตรวิริยะกุล     คณะทำงาน 

5. นางสาวศิวพร  ทรัพย์มา     คณะทำงาน 

6. นางสาวขจาริน  พร้ิงพัฒนพงษ์     คณะทำงาน 

ผู้ลาประชุม 

1. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ติดราชการ)   ท่ีปรึกษา  

2. รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร (ติดราชการ) ท่ีปรึกษา  

3. นายสายันต์   พวงสุวรรณ     คณะทำงานและเลขานุการ 

 

เปิดประชุม เวลา 14:00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

วาระท่ี 1.1 ทบทวนกิจกรรมงานของเดือนท่ีผ่านมา 

ประธานฯ แจ้งว่า ให้คณะทำงานของฝ่ายหอสมุดฯ ทบทวนการทำงานและรายงานอย่างสม่ำเสมอทุกคร้ัง

ในท่ีประชุม และขอให้มีการรับฟังผู้ใช้บริการผ่านเสียงสะท้อนในโพสต์ต่าง ๆ ท่ีทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 



ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนการกรอกข้อมูลสถิติการประชาสัมพันธ์ (ฉบับปรับปรุง) และรายงาน 

ประธานฯ แจ้งให้ทบทวนการจำแนกหมวดในการกรอกข้อมูลสถิติการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่าง

ถูกต้องและสม่ำเสมอ ในที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าควรทำการอัพโหลดสถิติการประชาสัมพันธ์ในแฟ้ม 

Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1UKlQXtnvHbFHYoDM3kmBcLiyIzhuZRz9 ส่วน

เรื่องเวลาการประชาสัมพันธ์มีนัยยะสำคัญสอดคล้องกับการรับรู้และการเข้าถึงเนื้อหา โดยสถิติแสดงให้เห็นชัดว่า 

ผู้ใช้บริการจะเข้าถึงเนื้อหาช่วงเวลาเลิกงาน (18.00 น. เป็นต้นไป) มากกว่าในช่วงเช้า ส่วนเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับวัน

สำคัญ เช่น วันครบรอบ วันประสูติ วันสำคัญต่าง ๆ คณะทำงานมีมติเห็นชอบร่วมกันว่าควรประชาสัมพันธ์ตั้งแต่

ในช่วงเช้าของวันน้ัน ๆ  

คุณพิมพ์เดือน เนตรวิริยะกุล ตัวแทนคณะทำงานจากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ แจ้งว่าการโพสต์

ในเฟซบุ๊กของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ท่ีมีจำนวนการเข้าชม (View) และมีการปฏิสัมพันธ์อ่ืน ๆ (Like Share 

และ Comment) เมื่อประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่เกี่ยวกับกระแสสังคม รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับ

ฐานข้อมูล ตามด้วยกิจกรรมวันละเล่มbyพี่พร้อม ในส่วนของกิจกรรมวันละเล่มฯ นั ้น ทางฝ่ายหอสมุดฯ 

กำหนดเวลาในการโพสต์ไว้ที่ 9.00 น. ของทุกวัน จึงทำให้กลุ่มผู้ใช้บริการเริ่มเกิดภาวะการรับรู้แล้ว ส่วนการ

ประชาสัมพันธ์เน้ือหาอ่ืน ๆ จะลงโพสต์ในช่วง 17.00 น. เป็นต้นไป เน่ืองจากเป็นโพสต์ท่ีไม่เร่งด่วน  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 3 โจทย์ Content of the month 

ประธานฯ แจ้งโจทย์ Content of the month เพ่ือการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้แก่  

1. 5 มิถุนายน วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์, วันส่ิงแวดล้อมโลก  

2. 12 มิถุนายน วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, วันสถาปนาคณะโบราณคดี 

3. 18 มิถุนายน วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 

4. 20 มิถุนายน วันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ 

5. 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  ITA : Flowchart  

 ประธานฯ ได้แจ้งว่า ทีมผู้บริหาร สำนักหอสมุดกลางได้จัดทำผังงาน (Flowchart) ให้เป็นแบบภาพ 

Infographic ไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ของหอสมุดฯ ทั้ง 3 วิทยาเขต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วย

เนื้อหาหลัก 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนที่เปิดเผยให้ผู้ใช้บริการทราบถึงกระบวนการทำงานของผู้ให้บริการฝ่ายหอสมุดฯ  



และ 2) ส่วนคู่มือสำหรับบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานให้บริการได้เห็นถึงกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง ดังนั้น สำนัก

หอสมุดกลางจึงประสงค์ให้หอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต ตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กระบวนงานในข้อที่ 1) ไว้ที่หน้า

เคาน์เตอร์บริการ, จอโปรเจคเตอร์ หรือฉายวนบนทีวี LCD ฯลฯ ตามข้อพึงปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็น

มาตรฐานตามประกาศของหลักการ ITA ไว้ โดยแผ่นภาพ Infographic ทั้งหมดยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจาก

ฝ่ายหอสมุดฯ ซ่ึงประกอบไปด้วย 

1. ป้ายประชาสัมพันธ์การยืม – คืนวัสดุการศึกษา (ภายในและระหว่างวิทยาเขต) 

2. ป้ายประชาสัมพันธ์การยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan: ILL) 

3. ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการข้อร้องเรียน และข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

อนึ่ง ประธานฯ ได้ขอให้นายพรชัย กุศลพลาเลิศ ตัวแทนคณะทำงานจากสำนักหอสมุดกลาง นำเสนอ

รูปแบบการประเมินความพึงพอใจแบบ 5-Star Rating Scale เพื่อสร้าง QR-Code และสาธิตให้ที่ประชุมทราบถึง

วิธีการสร้างแบบสอบถามจากระบบจัดการภายในองค์กร (BACK OFFICE) สำหรับใช้ประเมินหน้าเคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน ส่วนเรื่องข้อร้องเรียนให้แยกส่งไปใน Inbox ของเพจเฟซบุ๊กของแต่ละฝ่ายหอสมุดฯ เพื่อง่ายในการ

จัดการ โดยต้องจำแนกระหว่างข้อร้องเรียนกับข้อเสนอแนะออกจากกันให้ชัดเจน ทั้งนี้ ประธานฯ ได้รับเรื่อง

ประสานงานการเพิ่มลิ้งก์ที่จะเชื่อมโยงไปสู่หน้าเพจเฟซบุ๊กของแต่ละหอสมุดไปยังรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเพ่ือ

หาข้อสรุปอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 



ระเบียบวาระท่ี 5 การประชาสัมพันธ์สิทธ์ิ ILL ให้นักศึกษาทราบ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ฝ่ายหอสมุดฯ ทุกวิทยาเขต เตรียมพร้อมสำหรับการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ 

นักศึกษา และบุคลากรได้ทราบถึงสิทธิและรายละเอียดในการขอรับบริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดว่ามีระยะเวลา

การดำเนินการกี่วันจึงจะได้รับหนังสือ และมีหอสมุดฯ ที่ใดบ้างท่ีร่วมให้บริการนี้ภายใต้เงื่อนไขของ PULINET 

Plus ดังนั้น ทันทีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เบาบางลง และหอสมุดทุกวิทยาเขต 

รวมถึงหอสมุดที่เป็นคู่ความร่วมมือมีความพร้อมในการให้บริการแล้ว ประธานฯ ขอให้ฝ่ายหอสมุดฯ พิจารณาการ

ประชาสัมพันธ์เร่ืองดังกล่าวพร้อมกันอีกคร้ังหน่ึง 

นางสาวสุจิตรา สำราญใจ ตัวแทนคณะทำงานจากหอสมุดวังท่าพระ เสนอให้หอสมุดฯ ทั้ง 3 วิทยาเขต 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เรื่องการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) ด้วยเพ่ือ

สร้างการรับรู้ท่ีท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6 Event โครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

นางสาวสุจิตรา สำราญใจ  ตัวแทนคณะทำงานจากหอสมุดวังท่าพระ ได้แจ้งว่าตนเองเขียนโครงการ

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทดลองใช้บริการเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติระบบใหม่ในการขอยืมหรือคืนหนังสือเพื่อขออนุมัติ

โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ในโครงการฯ จะมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมเพื่อเป็นกลไก

การสร้างความผูกพันให้กับผู้รับบริการอีกด้วย โดยคาดหวังว่าจะได้เร่ิมดำเนินโครงการฯ ในช่วงปีการศึกษา 2564 

วาระอ่ืน ๆ 

 ประธานฯ ได้แจ้งว่า สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ได้จัดทำโครงการ Reskill-Upskill ให้กับบุคลากร

ภายใน โดยทางฝ่ายงานบริหารบุคคลได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากการสำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรและประสานงานร่วมกันกับประธานฯ เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้ ทางสำนักงานฯ จะจัดทำ

โครงการฯ เรื่องการสร้าง Content ออนไลน์ง่าย ๆ ด้วยมือถือเครื่องเดียว ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 โดยขอให้

คณะทำงานฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้และรายงานผลในการเข้ารับการฝึกอบรมรายปีแก่

สำนักงานฯ ด้วย อน่ึง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี 

- พ้ืนท่ีว่างในมือถือ 1-3 Gb หรือ มากกว่า  

- โปรแกรม OBS (ลงในคอมไว้ได้เลย) 

แอปพลิเคชันท่ีใช้ในการอบรม:  

Videography: การตัดต่อวิดีโอ 



- Procam (ต้องดาวน์โหลดมาไว้รอเพ่ือใช้ในการถ่ายทำ vdo) 

- Airmix solo (ต้องดาวน์โหลดมาไว้รอเพ่ือใช้ในการถ่ายทำ Live)  

โปรแกรมอ่ืน ๆ 

- Luma Fusion  

- Video leap  

- Adobe Premiere Pro Rush (Android และ iOS)  

- Inshot  

Photography: การถ่ายภาพ 

- Snapseed  

- Photoshop fix  

- Photoshop mix  

- Lightroom mobile  

- Prequel  

- Remini 

- PicArt  

- Snow (ใช้สำหรับแต่งภาพ)  

อุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ 

- lights = Lamp or LED  

- Tripod, Selfie stick, standy-cam  

- Mics / Headphones 

- Lens 



นางสาวศิวพร ทรัพย์มา  ตัวแทนคณะทำงานจากหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ได้แจ้งประธานฯ

ในที่ประชุมว่าวันที่ 4 และวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: สร้าง 

Content ออนไลน์ง่ายๆ ด้วยมือถือเคร่ืองเดียว เน่ืองจากติดภารกิจสอนนักศึกษาฝึกงาน 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

  (นางสาวศิวพร ทรัพย์มา) 

   ผู้จดรายงานการประชุม 

(อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม) 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ 



รายงานการประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คร้ังท่ี 6/2564 วันอังคารท่ี 29 มิถุนายน 2564 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

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

ผู้มาประชุม 

1. รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์           ประธานคณะทำงาน 

2. นายพรชัย               กุศลพลาเลิศ             คณะทำงาน 

3. นางสาวสุจิตรา  สำราญใจ     คณะทำงาน 

4. นางพิมพ์เดือน  เนตรวิริยะกุล     คณะทำงาน 

5. นางสาวศิวพร  ทรัพย์มา     คณะทำงาน 

6. นางสาวขจาริน  พร้ิงพัฒนพงษ์     คณะทำงาน 

7. นายสายันต์   พวงสุวรรณ     คณะทำงานและเลขานุการ 

ผู้ลาประชุม 

1. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ติดราชการ)   ท่ีปรึกษา  

2. รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร (ติดราชการ) ท่ีปรึกษา  

เปิดประชุม เวลา 13:00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

วาระท่ี 1.1 ทบทวนกิจกรรมงานของเดือนท่ีผ่านมา 

คณะทำงานฯ รายงานกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 

2564 ให้ประธานฯ รับทราบ คุณพิมพ์เดือน เนตรวิริยะกุล ตัวแทนคณะทำงานจากฝ่าย

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ แจ้งว่าการประชาสัมพันธ์ของหอสมุดพระราชวังสนาม

จันทร์มีกระบวนการจัดทำตารางการประชาสัมพันธ์เน้ือหาและกำหนดผู้ท่ีรับผิดชอบ 

รวมถึงมีการผลิตเน้ือหาสำรองไว้เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และ

สามารถสลับปรับเปล่ียนเน้ือหาได้หากมีเร่ืองท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ท่ีเร่งด่วนแทรกเข้ามา 



ประธานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นแนวทางท่ีเป็นระบบ จึงแจ้งให้ตัวแทนคณะทำงานฯ พิจารณาแนวทาง

ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ไปปรับใช้ในการทำการประชาสัมพันธ์ต่อไป 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนการกรอกข้อมูลสถิติการประชาสัมพันธ์ (ฉบับปรับปรุง) และรายงาน 

ประธานฯ แจ้งว่า ให้คณะทำงานฯ จัดเก็บข้อมูลการถูกใจ (Like) และการติดตาม (Follow) ของเพจลง

ในตารางการจัดเก็บสถิติประจำเดือนเพ่ิมเติม เพ่ือดูตัวเลขความเคล่ือนไหวของการสร้างความผูกพันกับกลุ่มผู้เรียน

และลูกค้ากลุ่มอ่ืน และขอให้ตัวแทนคณะทำงานฯ คัดเลือกเน้ือหาท่ีแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของฝ่ายหอสมุดฯ 

ทุกแห่งมาเพ่ือรายงานในการประชุมคร้ังต่อไป โดยเร่ิมจัดเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือน มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ท้ังน้ี 

ประธานฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือใช้ในการรายงานตัวช้ีวัดของผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลางต่อไป 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 3 ตัวช้ีวัดของ EdPEx เร่ืองการประชาสัมพันธ์ 

 ประธานฯ แจ้งว่าเน้ือหาในการประชาสัมพันธ์สามารถมีหลากหลายหัวข้อได้ ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้เรียนและลูกค้า

กลุ่มอ่ืนเกิดการรับรู้ทางอ้อมถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของสำนักหอสมุดกลางไปด้วย การผลิตเน้ือหา

จึงควรมีส่วนท่ีมุ่งเน้นอัตลักษณ์ของฝ่ายหอสมุดแต่ละแห่งอย่างชัดเจน ประธานฯ จึงขอให้ตัวแทนคณะทำงานฯ 

ผลิตเน้ือหาท่ีตรงกับอัตลักษณ์ของฝ่ายหอสมุดฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 เร่ือง หรือหากมีข้อขัดข้องประการใดให้นำ

ประเด็นน้ันมาพิจารณาในท่ีประชุม เพ่ือให้คณะทำงานฯ ได้มีโอกาสหารือ ให้แนวคิด หรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 ส่วนผลลัพธ์ในด้านการประชาสัมพันธ์ซ่ึงปรากฏในรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเป็นเลิศฯ (EdPEx) น้ัน ประธานฯ ได้เรียนแจ้งข้อมูลสารสนเทศและรายละเอียด

ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามภาพดังต่อไปน้ี 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 จากภาพในรายงานฯ ข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนมีความพึงพอใจในด้านการ

ประชาสัมพันธ์ในระดับมาก และไม่พบความไม่พึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ ประธานฯ จึงขอแสดงความช่ืนชม

คณะทำงานฯ และขอให้ผลิตผลงานดีดีเช่นน้ีต่อไป หากคณะทำงานฯ พบข้อร้องเรียนใดใด สามารถนำประเด็นข้อ

ร้องเรียนเข้ามาแจ้งในท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและหาแนวทางแก้ไขต่อไปได้ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  โจทย์ Content of the month 

ประธานฯ แจ้งว่าไม่พบวันสำคัญของมหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคมอ้างอิงจากข้อมูลสรุปวันสำคัญของ

มหาวิทยาลัยท่ีทางหอจดหมายเหตุส่งมาให้ จึงแจ้งโจทย์ Content of the month เป็นวันสำคัญระดับชาติและ

ระดับสากลไว้ให้คณะทำงานฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังต่อไปน้ี  

1. 1 กรกฎาคม  วันลูกเสือแห่งชาติ 

2. 4 กรกฎาคม  วันชาติอเมริกา 

3. 11 กรกฎาคม วันประชากรโลก 

4. 18 กรกฎาคม วัน เนลสัน แมนเดลา สากล 

5. 25 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา 

6. 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลท่ี 10/วันตับอักเสบโลก  

7. 29 กรกฎาคม วันภาษาไทย 

8. 30 กรกฎาคม วันสากลแห่งมิตรภาพ/วันต่อต้านการค้ามนุษย์สากล 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์ของ MOU ท่ีสำนักหอสมุดกลางมี เช่น TCDC 

 ประธานฯ แจ้งว่าหน่วยงาน TCDC ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมหลายเร่ืองในรูปแบบออนไลน์ผ่าน

ทางอีเมลของประธานฯ โดยประธานฯ จะแจ้งตารางกิจกรรมท่ีน่าสนใจผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ PR TEAM : SULIB 

เพ่ือให้คณะทำงานฯ ได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของฝ่าย

หอสมุดทุกแห่งต่อไป โดยประธานฯ จะพยายามหา link ท่ีหน่วยงานน้ัน ๆ ประชาสัมพันธ์ไว้แล้วมาให้ เพ่ือง่ายต่อ

การส่งต่อข้อมูล อน่ึง คณะทำงานสามารถพิจารณาเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อท่ีสนใจได้ หลังจากการอบรมแล้ว

ขอให้ตัวแทนคณะทำงานฯ สรุปเน้ือหาการเข้าอบรมมาเพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้ภายใน (KM) ต่อไป 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  



ระเบียบวาระท่ี 6 Event โครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 นางสาวสุจิตรา สำราญใจ  ตัวแทนคณะทำงานจากฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แจ้งว่าทางบริษัทติดต้ังเคร่ือง

ยืม-คืนอัตโนมัติได้จัดอบรมสาธิตวิธีการใช้งานเคร่ืองยืม-คืน อัตโนมัติให้กับฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ แล้ว แต่ติด

ปัญหาท่ีระบบเครือข่าย (Network) ของฝ่ายหอสมุดฯ ยังไม่สามารถใช้การได้จึงยังมิได้ทดลองใช้จริง 

 คณะทำงานฯ รายงานการเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : สร้าง Content ออนไลน์

ง่าย ๆ ด้วยมือถือเคร่ืองเดียว ประธานฯ แจ้งให้คณะทำงานฯ ฝึกทบทวนการใช้แอปพลิเคช่ันท่ีได้อบรมไปเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง และคณะทำงานฯ สนใจท่ีจะเข้ารับการอบรมวิธีและเทคนิคการ

ถ่ายทอดสด (Live) ผ่านโปรแกรม OBS โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC) หรือโน๊ตบุ๊กเพ่ิมเติม เน่ืองจากการใช้

โทรศัพท์มือถืออาจมีข้อจำกัดเร่ืองความทนทานของแบตเตอร่ี การโทรเข้าโทรออก และการใช้งานอ่ืน ๆ ขณะ

ถ่ายทอดสด ประธานฯ จึงรับเร่ืองไว้เพ่ือประสานกับทางสำนักงาน สำนักหอสมุดกลาง จัดการอบรม Reskill-

Upskill ให้กับคณะทำงานฯ โดยเฉพาะเพ่ือจะได้นำความรู้มาใช้กับงานประชาสัมพันธ์ต่อไป 

 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 

 

                                                                                               

                                                                                     (นายสายันต์ พวงสุวรรณ) 

   ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 

                (อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม) 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ 



รายงานการประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คร้ังท่ี7/2564 วันศุกร5ท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

ผ<านระบบการประชุมออนไลน5 Zoom Cloud Meeting 

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

ผู้มาประชุม 

1. รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ประธานคณะทํางาน 

2. นายพรชัย   กุศลพลาเลิศ    คณะทํางาน 

3. นางสาวสุจิตรา  สําราญใจ     คณะทํางาน 

4. นางพิมพ์เดือน  เนตรวิริยะกุล     คณะทํางาน 

5. นางสาวศิวพร  ทรัพย์มา     คณะทํางาน 

6. นางสาวขจาริน  พร้ิงพัฒนพงษ์     คณะทํางาน 

7. นายสายันต์   พวงสุวรรณ    คณะทํางานและเลขานุการ 

ผู้ลาประชุม 

1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง (ติดราชการ)                     ท่ีปรึกษา  

2. รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร (ติดราชการ) ท่ีปรึกษา  

เปิดประชุม เวลา 14:00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 รายงานเร่ืองสถิติของแต่ละหอ 

คณะทํางานฯ แต่ละหอสมุดรายงานกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยตัวแทนคณะทํางานจากหอสมุด

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คุณศิวพร ทรัพย์มา แจ้งว่าได้ทดลองปรับการสร้างเน้ือหาของการประชาสัมพันธ์ให้

เป็นไปตามหัวข้อซ่ึงมีรูปแบบและเร่ืองราวเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินตามอัตลักษณ์ของหอสมุดฯ เช่น หอเพชรทุก

วันพระ และภาษาเสียง สําเนียงเพชรฯ โดยมีหัวข้อเน้ือหาเก่ียวกับวัฒนธรรม คําและภูมิปัญญาท่ีปรากฎในภาษา

เพชรบุรี ซ่ึงได้รับการตอบรับท่ีดีข้ึนตามลําดับ โดยทางหอสมุดฯ ได้รับข้อความ Inbox จากลูกเพจเพ่ือเสนอหัวข้อ

หรือคําต่าง ๆ มานําเสนอ ประธานฯ เสนอให้ทดลองหาวิธีในการนําเสนอแบบใหม่ เช่น การถ่ายทอดสด (Live) 



โดยยังคงรักษาเน้ือหาเร่ืองอัตลักษณ์ท้องถ่ินมานําเสนอ ส่วนเร่ืองเวลาการประชาสัมพันธ์ท่ีเกิดผลสัมฤทธ์ิมาก

ท่ีสุดคือ ช่วงเย็นหรือหลังเวลทําการ รวมท้ังการช่วยกันแชร์ในฝ่ายหอสมุดฯ เองมีผลต่อการเข้าถึงโพสต์อย่าง

ชัดเจน และส่งผลต่อ engagement ให้สูงข้ึนได้  

ตัวแทนคณะทํางานจากฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ คุณพิมเดือน เนตรวิริยะกุล แจ้งว่า เพจ

เฟสบุ๊กมียอดผู้ติดตามท่ีเพ่ิมข้ึน การประชาสัมพันธ์ในส่วนของฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยจะลงทุกวันพุธ 

ซ่ึงได้รับผลตอบรับท่ีดีแต่อาจไม่เท่ากับเน้ือหาท่ีสัมพันธ์กับกระแสหรือเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย ในทาง

กลับกัน ประธานฯ แจ้งว่าการนําเสนอวิธีการเขียนอ้างอิงรูปแบบต่าง ๆ และการนําเสนอฐานข้อมูลท้ังของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรและฐานข้อมูล Open Access ของมหาวิทยาลัยอ่ืนของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์น้ัน

ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ ในเดือนกรกฎาคม การประชาสัมพันธ์

ตามอัตลักษณ์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์น้ันมีจะการนําเสนอหัวข้อใหม่ ช่ือ “SU Inspiration” ซ่ึงเป็น

การนําเสนอเน้ือหาทางวิชาการจากฐานข้อมูล SURE และการบริการการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ ช่ือ “Online 

Course on Demand” ได้รับผลการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มนักศึกษาและคณาจารย์ โดยได้ส่งคําขอให้จัดคอร์ส

ต้ังแต่กลุ่มย่อย 1-2 คน ไปจนถึงกลุ่มใหญ่จํานวน 15-16 คน ส่วนหัวข้อ “พ่ีพร้อมบอกข่าว” มีผู้ให้ความสนใจ

ค่อนข้างมากเป็นปกติเน่ืองจากเป็นข้อมูลเก่ียวกับเวลาเปิดปิดและสิทธ์ิในการยืมของผู้รับบริการ ประธานฯ จึง

เสนอให้ลองสลับวันในการประชาสัมพันธ์เป็นวันท่ี Engagement สูง และแจ้งว่าได้รับการสรุปสถิติในส่วนของ

การเข้าถึงการฟัง Podcast เป็นรายเดือนจากผู้รับผิดชอบแล้ว นอกจากน้ี ทางผู้บริหารสํานักฯ ยังได้เตรียมจัดทํา

เน้ือหาลงในช่องทางใหม่ภายใต้ช่ือ “CreativeMatters” แล้ว ในการน้ี ขอให้ฝ่ายหอสมุดฯ ทุกแห่งช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์ต่อไป  

ตัวแทนคณะทํางานจากฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ คุณสุจิตรา สําราญใจ รายงานว่าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระมี

การสร้างเน้ือหาเก่ียวกับการให้บริการ โดยในช่วงน้ี จะเป็นการแชร์ URL จากแหล่งอ่ืน ในส่วนของ Engagement 

จึงอาจยังไม่ค่อยมีการเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลงมากนัก เน่ืองจากมีภารกิจในการขนย้ายหนังสือเข้าหอสมุดวัง

ท่าพระแห่งใหม่อย่างต่อเน่ืองเป็นภาระงานหลัก 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 2.1 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมให้ข้อมูลและตอบคําถามในวัน SU First Meet 2021 



ประธานฯ กล่าวว่า ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้ตัวแทนคณะทํางาน

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมตอบคําถามในวัน SU First Meet 2021 เพ่ือแนะนําการให้บริการของสํานักหอสมุดกลาง 

ท้ัง 3 วิทยาเขตในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ประจําปีการศึกษา 2564 ท่ีกองกิจการนักศึกษาจะจัดใน

วันท่ี 21 สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 8.00-16-30 น. โดยในช่วง 13.00 น. จะเป็นช่วงแนะนํากองงานต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่นักศึกษา สํานักหอสมุดกลางฯ ได้รับมอบหมายให้แนะนําบริการต่าง ๆ โดยใช้เวลา

รวมไม่เกิน 15 นาที ภายใต้ช่ือหัวข้อ วิถีห้องสมุดอุดมปัญญา เข้าเตรียมพร้อมในระบบ Zoom Cloud Meetings 

เวลา 12.30 น. เพ่ือถ่ายทอดสดในระบบเวลา 13.00 น. โดยจะต้องส่งคลิป หรือ slide ให้กับกองกิจฯ ทาง email 

Markhun22@hotmail.com ก่อนวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ทางกองกิจฯ ขอความอนุเคราะห์ให้เตรียม 1. สไลด์

ประกอบการแนะนํา 2. เตรียมบุคลากรสําหรับตอบคําถามในช่วง Q & A ประมาณ 5-10 คําถาม และอาจจะต้อง

อธิบายในส่วนของช่องทางการรับข่าวสาร หรือการให้บริการต่าง ๆ อธิบายระบบการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ 

Book Delivery โดยในวันงาน ผู้อํานวยการฯ ได้มอบหมายให้ประธานคณะทํางานประชาสัมพันธ์ในฐานะรอง

ผู้อํานวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ดําเนินรายการในวันดังกล่าว 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 3 โจทย์ Content of the month  

ประธานฯ แจ้งว่าในเดือนสิงหาคมน้ี ไม่มีวันสําคัญของมหาวิทยาลัย จึงแจ้งโจทย์ Content of the 

month เป็นวันสําคัญระดับชาติ และระดับสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ประจําเดือนสิงหาคม 

2564 ดังต่อไปน้ี 

1. วันท่ี 1 สิงหาคม วันสตรีไทย 

2. วันท่ี 4 สิงหาคม วันส่ือสารแห่งชาติ 

3. วันท่ี 7 สิงหาคม วันรพี (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) 

4. วันท่ี 8 สิงหาคม วันแมวโลก 

5. วันท่ี 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

6. วันท่ี 13 สิงหาคม วันถนัดซ้ายสากล 

7. วันท่ี 16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย 

8. วันท่ี 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

9. วันท่ี 19 สิงหาคม วันมนุษยธรรมโลก 

10. วันท่ี 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 



11. วันท่ี 26 สิงหาคม วันสุนัขโลก 

12. วันท่ี 29 สิงหาคม วันสากลแห่งการต่อต้านการทดสอบนิวเคลียร์ 

13. วันท่ี 30 สิงหาคม วันแห่งการรําลึกถึงผู้ถูกบังคับสูญหายสากล 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 แผนการดําเนินงานของคณะกรรมการนวัตกรรมและการประชาสัมพันธ์ 

คุณพรชัย กุศลพลาเลิศ ตัวแทนจากสํานักงาน สํานักหอสมุดกลาง แจ้งในท่ีประชุมว่า คณะกรรมการ

นวัตกรรมกําลังพยายามหาทางแก้ปัญหาในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบของ LINE OFFICIAL ท่ี

ยังไม่สอดคล้องกับรายช่ือของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงโดยอัตโนมัติ 

เน่ืองจากข้อมูลรายช่ือดังกล่าวในระบบของมหาวิทยาลัย และข้อมูลท่ีมีบนฐาน Sierra น้ันยังไม่ตรงกัน ทําให้ยัง

ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ ระบบการจองห้องทํางานกลุ่มย่อยผ่านระบบออนไลน์ของสํานักดิจิทัลน้ัน เป็นการ

ดําเนินการผ่านอีเมล Outlook ซ่ึงมีเง่ือนไขบางประการท่ีระบบไม่สามารถรองรับได้ในระบบ Line Official 

นอกจากน้ี ในอนาคตอันใกล้ ทาง Google กําลังจะออกนโยบายจํากัดพ้ืนท่ีการใช้งาน Google Drive ของแต่ละ

บุคคลและจํากัดสิทธ์ิการเข้าถึงในระบบ จึงควรเตรียมดําเนินการย้ายข้อมูลออกโดยเร็วเน่ืองจากไม่สามารถทราบ

ได้ว่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงใด จัดว่าเป็นเร่ืองความเส่ียงอย่างนึงในเร่ืองของนวัตกรรม  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อร้องเรียนจากทางศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (G&E Center) 

ประธานฯ แจ้งให้คณะทํางานฯ รับทราบว่าการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใดเม่ืออยู่บนฐานข้อมูล

ออนไลน์แล้วจะยังคงอยู่ในระบบการค้นหาต่อไปเพราะข้อมูลจะเป็นแคชไฟล์ สามารถค้นคืนได้ทุกเม่ือ การ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลใด ๆ จึงมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม ดังน้ัน เพ่ือเป็นการป้องกันและบริหารความ

เส่ียง (Crisis Management) ประธานฯ จึงขอใช้การประชุมคร้ังน้ีเป็นโอกาสในแลกเปล่ียนความรู้ในเร่ืองข้อ

ร้องเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการเขียนบทความลงบน KM Blog ของบุคลากรฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ซ่ึงมี

การกล่าวถึงการให้ข้อมูลของศูนย์ G&E ท่ีคลาดเคล่ือนไป ในการน้ี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิเทศฯ (ประธานฯ) ได้

ประสานเร่ืองไปยังผู้อํานวยการฯ และหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เพ่ือร่วมกันหาบทสรุปและแก้ไขข้อ

ร้องเรียนดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยประธานคณะทํางานฯ ได้ติดต่อสอบถามและแสดงความรับผิดชอบกับ

ทางผู้อํานวยการศูนย์ G&E และมอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารประสานงานกับคุณนพดล เอกผาชัย



สวัสด์ิ เพ่ือติดต่อกับทาง Google ให้ดําเนินการลบข้อมูลดังกล่าวออกจาก cache file พร้อมท้ังได้ร่างจดหมายเพ่ือ

แสดงความขอโทษท้ังหมดส่ีฉบับเพ่ือแจกแจงความรับผิดชอบไปตามข้ันตอนตามระเบียบ โดยการแจ้งเพ่ือทราบ

ในคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดข้อร้องเรียน หรือความเส่ียงในการเกิดข้อร้องเรียนลักษณะเดิมซ้ําอีก  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

วาระท่ี 6.1 Event โครงการ SUPUS และ CID   

ประธานฯ ได้แจ้งให้คณะทํางานฯ ทราบถึงโครงการของสํานักหอสมุดกลางจํานวน 2 โครงการ ซ่ึงจะอยู่

ภายใต้งบประมาณถึงโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 2566 มีมติดําเนินการ 2 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการ SUPUS : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ระดับ

นานาชาติ (A bibliographic database containing a world-class academic knowledge, creative arts and 

design) ซ่ึงจะเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) รวบรวมผลงานท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ของศิลปินท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 

2. โครงการ Creative International Dialogue หรือ CID กิจกรรมการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ โดย

วิทยากรท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมผ่านการ

สนทนาภายใต้หัวข้อท่ีเก่ียวกับประเด็นหลัก (Key Theme) ในแต่ละปี เช่น การแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ

ผลงานสร้างสรรค์และการออกแบบท่ีสามารถบูรณาการกับคณะวิชาต่าง ๆ ได้ โดยวางแผนจะจัดทําความร่วมมือ

กับสถาบันต่าง ๆ ดังน้ี 

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 

ขณะน้ี อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยพิจารณา 



 

โครงการแรก SUPUS เป็นการรวบรวมเอาฐานองค์ความรู้ทางการออกแบบฐานข้อมูลสร้างสรรค์ระดับ

นานาชาติ ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลทางด้านวิชาการศิลปะ และการออกแบบนานาชาติแบบ world class แม้เจ้าของ

ผลงานอาจจะไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ แต่หากผลงานน้ันได้นําเสนอสู่ประชาคมโลกจะสามารถมาอยู่ในฐานน้ีได้ 

โครงการท่ีสอง CID เป็นการนําเอาผู้มีความเช่ียวชาญระดับโลกมาจัดงานเสวนาในมุมท่ีกว้างกว่างาน

วิชาการ โดยสอดคล้องไปกับเร่ืองท่ีคณะวิชาจะจัดข้ึน เช่น คณะโบราณคดีจัดงาน World Archaeology ทาง

หอสมุดฯ อาจประสานงานเพ่ือขอ Key Speaker เหล่าน้ันมาสัมภาษณ์หรือเสวนาถึงประสบการณ์ในด้านอ่ืน ๆ 

อีก โดยโครงการฯ จะจัดข้ึนแบบงานสัมภาษณ์ เป็น forum ท่ีเก่ียวกับการสนทนาพุดคุยกับคนมีช่ือเสียงโดยต้อง

ใช้ภาษาอังกฤษด้วยเน่ืองจากต้องการให้เป็นงานนานาชาติ โดยอาจจะทําปีละ สามคน จัดโดยการใช้งบประมาณ

แผ่นดิน กลุ่มเป้าหมาย คือประชาคมศิลปากรและบุคคลท่ัวไป คณะทํางานฯ อาจต้องเตรียมทําการประชาสัมพันธ์

ในระยะยาวต่อไป และต้องคํานึงถึงการถ่ายทอดผ่านระบบ live ด้วย โครงการท่ีจะเกิดข้ึน ในปี 66 มีคณะ

โบราณคดีเป็นเจ้าภาพ  ปี 67 คณะดุริยางค์ฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดทํางาน Music Festival ปี 68 คณะจิตรกรรม

ฯ จะจัดทํางานดินเผานานาชาติ และคณะมัณฑนศิลป์ร่วมมือกับคณะสถาปัตย์ฯ จัดทํางาน Design 

Sustainability และคณะ ICT ทํางาน Cultural Technology แผนการทํางานของหอสมุดฯ คือจัดทําควบคู่ไปกับ

ทุกโครงการฯ นับว่าเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ ๆ โดยข้อมูลเหล่าน้ีจะแขวนอยู่ในระบบการเก็บคลังข้อมูล

ของสํานักดิจิทัลฯ ภาพในอนาคตท่ีสํานักหอสมุดกลางฯ คาดหวังไว้ คือ การเป็นแหล่งฐานข้อมูลด้าน

ศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีใหญ่ท่ีสุด 

วาระท่ี 6.2 โครงการ SULIB x TCDC  

คุณสุจิตรา สําราญใจ กล่าวถึงกิจกรรมเชิงปฏิบัติการท่ีจะเกิดข้ึนในวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 ภายใต้หัวเร่ือง 

“Design Thinking” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสํานักหอสมุดกลางฯ ร่วมกับ TCDC เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 20 

คน ต้ังแต่ 9.00 – 17.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 7 การให้บริการในช่วง COVID-19 

ตัวแทนฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ คุณสุจิตรา สําราญใจ แจ้งว่าทางหอสมุดฯ ได้จัดทําระบบ Book Delivery 

ด้วยตนเอง โดยท่ีนักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้ มีการกรองรหัสและช้ันความลับของข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนวันท่ีให้บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์คือ 1-2 วันต่อสัปดาห์แต่ไม่สามารถกําหนดวันได้ เน่ืองจากต้อง



ตรวจสอบวันทําการท่ีทําการไปรษณีย์หน้าพระลานเป็นรายวัน ประธานฯ จึงแนะนําให้ทําประชาสัมพันธ์เร่ืองการ

ให้บริการ หรือวิธีการตรวจสอบ ระบบติดตามเลข Tracking No. วิธีการใช้ Book Delivery หรือวิธีการเข้าถึง

บริการช่องทางน้ีเพ่ิมเติม ส่วนรอบในการส่งหนังสือของหอสมุดฯ ยังใช้ระบบเวียนกันเข้าทํางานวันละ 4 คน 

ตัวแทนฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ คุณพิมเดือน เนตรวิริยะกุล แจ้งว่ามีการให้บริการส่งหนังสือ

ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี มีบุคลากรฝ่ายบริการผลัดกันเข้าปฏิบัติงานประมาณ 10 คนทุกวัน โดยหอสมุดฯ 

จะส่งเลข Tracking No. ให้นักศึกษาผ่านทาง SMS แทน เพ่ือการรักษาความเป็นส่วนตัว ไม่แสดงเบอร์ของ

นักศึกษาข้ึนใน Drive หรือทางFacebook ณ ปัจจุบันน้ี หอสมุดฯ ยังมีโควต้าการส่งข้อความทาง SMS อยู่ แต่

หากในอนาคตยังมีการขอยืมหนังสือผ่านทางไปรษณีย์เป็นจํานวนมากอาจต้องมีการพิจารณาว่าจะใช้ระบบใด

แทน โดยหอสมุดฯ อาจพิจารณาใช้ระบบ Book Delivery เหมือนท่ีหอสมุดวังท่าพระได้ทดลองใช้มาก่อนแล้ว 

ตัวแทนฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คุณศิวพร ทรัพย์มา แจ้งว่ามีการให้บริการส่งหนังสืออยู่

เหมือนเดิม โดยมีบุคลากรเข้าปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ สําหรับการแจ้งเลข Tracking No. ของ

การส่งหนังสือจะใช้ช่องทางกล่องข้อความของเฟสบุ๊กเพ่ือการรักษาความเป็นส่วนตัวให้ผู้รับบริการ 

ตัวแทนสํานักงานฯ คุณพรชัย กุศลพลาเลิศ แจ้งว่าทางสํานักฯ สนับสนุนให้ทํางานท่ีบ้าน 100% แต่จะมี

การเข้ามาทํางานท่ีสํานักฯ เป็นบางช่วง เน่ืองจากพบผู้ติดเช้ือ COVID-19 และผู้มีความเส่ียงสูง จึงมีนโยบายงด

เข้าพ้ืนท่ีของสํานักฯ หรือเข้าปฏิบัติงานเท่าท่ีจําเป็นเท่าน้ัน 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ปิดประชุมเวลา 17:00 น. 

 

  (นางสาวขจาริน  พร้ิงพัฒนพงษ์) 

                                                                                          ผู้จดรายงานการประชุม 

 

                                                                                      (อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม) 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 ประธานคณะทํางานประชาสัมพันธ์ 
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