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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ครั้งท่ี 2/2564 

วันพุธท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 
จัดการประชุมออนไลน ผานระบบ Zoom   

----------------------------------- 
ผูมาประชุม 
1. นางสาวสุมาลี            วาทีหวาน ประธานคณะกรรมการ 
2. นางจันทรฉาย            แสงทองศรี กรรมการ 
3. นางสาวธนวรรณ         ขาวบาง       กรรมการ 
4. นางสาวนภัสรพี          ประจําเมือง           กรรมการ 
5. นายสายันต               พวงสุวรรณ                    กรรมการ 
6. นายโชคชัย                                                     สวนแกว กรรมการ    
7. นางสาวบุณฑริกา       เอกพรพิศิษฐ                  กรรมการ 
8. นางสาวสุจิตรา          สําราญใจ                       กรรมการ 
9. นางสาวนาริสา          ทับทิม กรรมการและเลขานุการ 

 
เปดประชุมเวลา 10.00 น. 
 เม่ือกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการจัดการความรูเขารวมระบบประชุมสัมมนาออนไลน
ครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุม โดยเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม  

1.1 รับรองรายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2564 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2564 วันพุธท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

  มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

2.1 ขอเสนอแนะการจัดการความเสี่ยงจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักและ
คณะกรรมการประจําเดือน สํานักหอสมุดกลาง 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับขอเสนอแนะ การนําแผนบริหาร
ความเสี่ยงเสนอในท่ีประชุมของสํานักหอสมุดกลาง ท้ังวาระแจงเพ่ือทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุดครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 20 มกราคม 2564 และวาระเพ่ือพิจารณาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําเดือน 
สํานักหอสมุดกลางครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 21 มกราคม 2564 การจัดการความเสี่ยงจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีตัวแทนคณะวิชาท่ีเสนอใหพิจารณาปรับดานของความเสี่ยง



ท้ัง 6 ดาน ใหสอดคลองกับหมวดตาง ๆ ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ หรือ EdPEx 
ซ่ึงจะรายงานตัวชี้วัดตามการบริหารจัดการและการดําเนินการของสํานักหอสมุดกลางอยูแลว ท้ังนี้เพ่ือลดความ
ซํ้าซอนในการจัดทําขอมูล 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําเดือน สํานักหอสมุดกลาง เสนอให โครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
สํานักหอสมุดกลาง ประจาํปงบประมาณ 2564 ใหดําเนินการดังนี้  
 1. โครงการใหความรูเก่ียวกับพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ควรจัดโครงการใหความรูดวย
การนําขอมูลมาสรุปและนําเสนอออกมาในรูปแบบกราฟก เพ่ืองายตอการทําเขาใจเนื้อหาของขอกฎหมายใน 
พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ใหกับบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง  
 2. การดูแลรักษาเงินและผูรับผิดชอบเงิน ซ่ึงทางหอสมุดวังทาพระและหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ได
มีมาตรการสําหรับดําเนินเก่ียวกับดูแลรักษาเงินและผูรับผิดชอบเงินเรียบรอยแลว สําหรับหอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับแนวทางเก่ียวกับการดําเนินการเก็บรักษาเงิน ซ่ึงได
ดําเนินการนําเสนอใหกับผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางเรียบรอยแลว  และจะมีการจัดทํา Flowchart  การเก็บ
รักษาเงินนอกเวลาทําการของหอสมุดตอไป  
 3. การขาดการวางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เนื่องจากเปนเรื่องใหม จึง
ควรใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ เสนอใหมีการจัดเปนโครงการใหความรูเก่ียวกับแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ 
เพ่ือใหบุคลากรสามารถทําความเขาใจและนําเสนอแนวทางท่ีจะนํามาปรับใหกับการดําเนินงานของสํานัก
หอสมุดกลาง    

นอกจากนี้ในท่ีประชุมไดเสนอแนะใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหเปนแนวทางในการดําเนินงานและปรับปรุงแผนอยาง
สมํ่าเสมอ เนื่องจากอัคคีภัย เปนภัยพิบัติท่ีหากเกิดข้ึนจะกอใหเกิดความเสียหายกับทรัพยสิน อาคาร ของสวน
ราชการและหากมีความรุนแรงอาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตซ่ึงไมสามารถประเมินคาได และยังเปนปจจัย
ความเสี่ยงท่ีทุกหนวยงานตองบรรจุใหมีมาตรการในแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหมีมาตรการปองกัน ควบคุมดูแล 
ตรวจสอบอยูทุกปดวย  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

2.2 การดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใส การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามนโยบายในการบรหิารราชการของประเทศไทย และสงผลใหการทุจริตในภาพรวม 
ของประเทศลดนอยลงไปได จึงไดนํามาตรการดังกลาวเขามาเปนตัวควบคุมการปฏิบัติติงานของหนวยงานท้ัง
มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานทองถ่ิน จะตองดําเนินการจัดทํารายงานเก่ียวคุณธรรมและความ
โปรงใสท่ีภายในหนวยงาน ในสายตาของบุคลากรภายในและผูรวมงานภายนอก ซ่ึงจะตองนํามาหารือในท่ีประชุม
เขาอยูในแผนบริหารความเสี่ยง สํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ 2564   



 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา  

3.1 การจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมพิจารณาจากมติจากท่ีประชุม ท่ีไดมี
ขอเสนอแนะใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดําเนินการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหนวยงาน ซ่ึงมติในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดเสนอใหนําแผนงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของหนวยงานเขามาอยูในแผนบริหารความเสี่ยง สํานักหอสมุดกลาง ประจาํป 2564 ใน
ความเสี่ยงดานท่ี 2 ดานนโยบาย กฎหมาย และระเบียบ ขอบังคับ ประเด็นความเสี่ยง การดําเนินการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน และผลประโยชนทับซอน ซ่ึงจะเพ่ิมเติมมาตรการ/ กิจกรรม การ
ปรับปรุงควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะประสานเผยแพรประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
การแสดงเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปราบการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ผานชองทางเว็บไซตตาง ๆ ของ
สํานักหอสมุดกลาง www.l.su.ac.th 
 
มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 
 

3.2 การดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักหอสมุดกลาง ประจําป
งบประมาณ 2564 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมพิจารณากิจกรรม/โครงการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง สํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ 2564 ท่ีจะดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการใหความรูเก่ียวกับพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 จากขอเสนอแนะของผูบริหาร
ใหนําเสนอขอมูลในรูปแบบของ Infographic โดยนําประเด็นท่ีสําคัญและท่ีเก่ียวของกับงานหองสมุดนํามาสรุป
หรืออธิบายขอมูลตาง ๆ โดยใชภาพ เพ่ืองายตอการทําความเขาใจของบุคลากร และเผยแพรบนเว็บไซตของสํานัก
หอสมุดกลาง มติในท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นวาพ.ร.บ.ดังกลาวมีเนื้อหาและประเด็นท่ีสําคัญหลายประเด็น หาก
นํามาสรุปอาจไมครบถวน รวมท้ังไมมีความรูอยางแทจริงท่ีจะตีความไมถูกตอง จึงเห็นควรใหนําผูมีความรูมาให
ความรู และชี้ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของหองสมุด จึงเสนอใหจัดเปนโครงการใหความรูในรูปแบบ
ออนไลน ผานระบบ Zoom โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอก โดยขอใหคณะกรรมการท่ีเคยเขารับการ
อบรมเสนอรายชื่อวิทยากรท่ีใหความรูในเรื่องดังกลาว มาเพ่ือประกอบการจัดทําโครงการเสนออนุมัติตอไป  
 2. การขาดการวางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) จัดทําแผนบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ เม่ือประสบภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติ รวมท้ังรับมือการความเสี่ยงตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และรายงานผลการดําเนินการ อยางไรเม่ือประสบภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติโดยไมกอเกิดความเสียหายตอองคกร 
มติในท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นวาประเด็นดังกลาวเปนเรื่องใหม ท่ียังไมมีความรู จึงเสนอใหจัดในรูปแบบของ
โครงการใหความรู เรื่อง การวางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ ผานระบบ Zoom เพ่ือนําความรูท่ีไดนํามาจัดทํา



แผนเพ่ือวางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ของสํานักหอสมุดกลาง โดยประธานแจง
วาอยูระหวางพิจารณาวิทยากรซ่ึงเปนอาจารยสาขาบริหารธุรกิจ จากคณะวิทยาการจัดการ กับวิทยากรจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 3. แผนปองกันและระงับอัคคีภัยของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มติในท่ีประชุมเสนอให
จัดทําเปนแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณาจาก (ราง) 
แผนปองกันและระงับอัคคีภัย ท่ีฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เคยดําเนินการไว และเห็นควรใหขอ
ความเห็นหนวยงานภายในสํานักหอสมุดกลาง พิจารณาใหความเห็นชอบดวย  
 
มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 
 

 
ปดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
นางสาวนาริสา ทับทิม  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน 
ผูบันทึกรายงานการประชุม     ผูตรวจรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ครั้งท่ี 3/2564 

วันพุธท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2564  

จัดการประชุมออนไลน ผานระบบ Zoom   

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

ผูมาประชุม 

1. นางสาวสุมาลี            วาทีหวาน ประธานคณะกรรมการ 

2. นางจันทรฉาย            แสงทองศรี กรรมการ 

3. นางสาวธนวรรณ         ขาวบาง       กรรมการ 

4. นางสาวนภัสรพี          ประจําเมือง           กรรมการ 

5. นายสายันต               พวงสุวรรณ                    กรรมการ 

6. นายโชคชัย                                                     สวนแกว กรรมการ    

7. นางสาวบุณฑริกา       เอกพรพิศิษฐ                  กรรมการ 

8. นางสาวสุจิตรา          สําราญใจ                       กรรมการ 

9. นางสาวนาริสา          ทับทิม กรรมการและเลขานุการ 

 

เปดประชุมเวลา 09.00 น. 

 เม่ือกรรมการบริหารความเสี่ยงเขารวมระบบประชุมออนไลนครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปด

ประชุม โดยเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม  

1.1 รับรองรายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 2/2564 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 2/2564 วันพุธท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

2.1 (ราง) แผนปองกันและระงับอัคคีภัย ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 



ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับ (ราง) แผนปองกันและระงับ

อัคคีภัย ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาจาก (ราง) 

แผนปองกันและระงับอัคคีภัย ท่ีฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เคยดําเนินการไว และเสนอใหท่ี

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง พิจารณาใหความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการ โดยประธานคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง จะดําเนินการเวียนเอกสารไปยังแตละหนวยงาน ของสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือขอความ

รวมมือในการเพ่ิมเติม/แกไขขอมูล เพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของแตละหนวยงาน 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

2.2 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2564 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยง 

มหาวทิยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2564 โดยจะนําปจจัยเสี่ยงบางประเด็นท่ีสอดคลองกับสํานัก

หอสมุดกลาง มาทบทวนและพิจารณาปรับมาตรการแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2564 และถือเปนการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุดกลางในรอบ 

6 เดือนท่ีผานมาดวย  

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา  

3.1 โครงการใหความรูเรื่องการบริหารความตอเนื่องสภาวะวิกฤต (Business Continuity  

Plan) ปงบประมาณ 2564 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) โครงการใหความรูเรื่องการ

บริหารความตอเนื่องสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ปงบประมาณ 2564 หลังจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักหอสมุดกลาง ครั้งท่ี 2/2564 เปนชอบใหมีการจัดโครงการใหความรูในเรื่อง

ดังกลาว เพ่ือเปนมาตรการในการลดความเสี่ยงของสํานักหอสมุดกลางในการขาดการบริหารความตอเนื่องทาง

ธุรกิจ ท้ังนี้เนื่องจากเปนเรื่องใหมและยังไมมีความรูในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดแผนดังกลาวรวมท้ังสํานัก

หอสมุดกลางจะตองจัดทําแผนดังกลาวเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของสํานักหอสมุดกลาง เปนผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล โดยข้ันตนจะทําแผนบริหารความตอเนื่องตอสภาวะ

วิกฤตนําเสนอมหาวิทยาลัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และใหโครงการใหความรูท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ เปนแนวทาง

ในการจัดทําแผนในปงบประมาณถัดไป  ท้ังนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคของโครงการไวดังนี้ 



 1. เพ่ือใหบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มีความรู ความเขาใจ การบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤติ 

 2. เพ่ือนําความรูมาใชในการจัดทําแผนและสามารถบริหารและดําเนินงานตามแผนธุรกิจอยางตอเนื่อง 

(Business Continuity Plan: BCP) ของสํานักหอสมุดกลางได 

 3. เพ่ือใหบุคลากรของสํานักหอสมุดกลางมีองคความรู สําหรับใชในการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับ

ภาวะฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤติได  

ระยะเวลาประมาณปลายเดือน พฤษภาคม 2564 ผานระบบประชุมออนไลน Zoom โดยมตใินท่ีประชุม

เสนออาจารยกฤษณ ปทมะโรจน รองผูอํานวยการสายบริการและการเรียนรู หอสมุดแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และอาจารยประจําคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน

วิทยากรผูเชี่ยวชาญท่ีจะมาใหความรูในครั้งนี้   

 

มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 

 

  3.2 โครงการการใหความรูเรื่องพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล ปงบประมาณ 2564 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) โครงการการใหความรูเรื่อง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล ปงบประมาณ 2564 โดยใชชื่อโครงการ โครงการการใหความรู

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กับการดําเนินงานหองสมุด โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ

เพ่ือ  

1. เพ่ือใหบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562  

 2. เพ่ือนําความรูมาใชประยุกตใชในการปฏิบัติงานหองสมุด ไมใหเกิดละเมิดสิทธิสวนบุคคล และสามารถ

ใชขอมูลสวนบุคคลไดอยางถูกตองเหมาะสม 

3. เพ่ือใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหเกิดความโปรงใสและมีการใชขอมูลอยางเปนธรรม  

ระยะเวลาโครงการประมาณเดือน มิถุนายน 2564 ผานระบบประชุมออนไลน Zoom โดยมติท่ีประชุม

เสนอ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริยา ล้ําเลิศ ผูอํานวยการสํานักวิจัยและอาจารยคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร (NIDA) เปนวิทยากรผูเชี่ยวชาญท่ีจะมาใหความรูในครั้งนี้   

 

มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 

 

 

 



3.3 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสีย่ง  

สํานักหอสมุดกลาง ประจาํปงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) เพ่ือใหสอดคลองกับแผนบริหารความเสี่ยงของ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแตละดานท่ีแตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ โดย

พิจารณาปจจัยความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับสํานักหอสมุดกลาง ดังนี้  

1. การบริหารจัดการงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ  

   เพ่ิมเติม มาตรการ/ กิจกรรม การปรับปรุงควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้  

   1.1 การจัดหารายไดโดยใชพ้ืนท่ีของสํานักหอสมุดกลาง  

2. ทบทวนทักษะ/สมรรถนะของบุคลากรกับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป 

     เพ่ิมเติม มาตรการ/ กิจกรรม การปรับปรุงควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

     2.1 มีแผน โครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาสํานักหอสมุดกลาง 

 3. ขาดการวางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)  

    เพ่ิมเติม มาตรการ/ กิจกรรม การปรับปรุงควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

               3.1 จัดทําแผนบริหารความตอเนื่องตอสภาวะวิกฤติ (BCP) 

 

มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 

 

3.4 การจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง สําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business  

Continuity Plan) สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2564 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยาง

ตอเนื่อง สําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2564 เพ่ือใหหนวยงานภายในสํานักหอสมุดกลาง พิจารณาขอมูลท่ีใชใน

การจัดทําแผนดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือรับมือกับเหตุการณท่ีไมคาดคิด และสามารถกลับมาดําเนินงานไดอยางปกติ

ในระดับการใหบริการท่ีกําหนดไว รวมท้ังลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานได โดยประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการเวียนเอกสารไปยังแตละหนวยงาน ของสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือ

ปรับปรุงแกไขขอมูล และเพ่ิมเติมขอมูลตอไป  

 

มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 

 

 



ปดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

นางสาวนาริสา ทับทิม  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน 

ผูบันทึกรายงานการประชุม     ผูตรวจรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ครั้งท่ี 4/2564 

วันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
จัดการประชุมออนไลน ผานระบบ Zoom   

----------------------------------- 
ผูมาประชุม 
1. นางสาวสุมาลี            วาทีหวาน ประธานคณะกรรมการ 
2. นางจันทรฉาย            แสงทองศรี กรรมการ 
3. นางสาวธนวรรณ         ขาวบาง       กรรมการ 
4. นางสาวนภัสรพี          ประจําเมือง           กรรมการ 
5. นายสายันต               พวงสุวรรณ                    กรรมการ 
6. นายโชคชัย                                                     สวนแกว กรรมการ    
7. นางสาวบุณฑริกา       เอกพรพิศิษฐ                  กรรมการ 
8. นางสาวนาริสา          ทับทิม กรรมการและเลขานุการ 
   

เปดประชุมเวลา 09.00 น. 
 เม่ือกรรมการบริหารความเสี่ยงเขารวมประชุมออนไลนครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุม 
โดยเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม  

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 3/2564 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 3/2564 วันพุธท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
หนาท่ี 2 บรรทัดท่ี 24  ขอความ เปน    แกเปน เห็น 
หนาท่ี 3 บรรทัดท่ี 1    ขอความ วิกฤติ แกเปน วิกฤต 
หนาท่ี 3 บรรทัดท่ี 5    ขอความ วิกฤติ แกเปน วิกฤต 
หนาท่ี 3 บรรทัดท่ี 6    ขอความ ระยะเวลาประมาณ แกเปน ระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ 
หนาท่ี 3 บรรทัดท่ี 17  ตัดขอความ เพ่ือ ออก 
หนาท่ี 3 บรรทัดท่ี 23  ขอความ ระยะเวลาโครงการ แกเปน ระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ  

 
มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  



ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการรายงานผลการ 
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน โดยมี
ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนความเสี่ยง สํานักหอสมุดท่ี นหวยงานตางๆ จัดสง เชนฝายหอสมุด
พระราชวงัสนามจันทร โดยไดดําเนินการจัดและรวบรวมสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ผานแบบฟอรมออนไลนเรียบรอยแลวสวน
หนวยงานอ่ืน ๆ อยูระหวางดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฯ สํานัก
หอสมุดกลาง รอบ 6 เดือน เพ่ือเตรียมจัดสงใหกับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวบรวมสําหรับ
รายงานในรอบ 12 ปตอไป 
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  2.2 การจัดทําขอมูลสําหรับแผนปองกันและระงับอัคคีภัย สํานักหอสมุดกลาง 
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการจัดทําขอมูลสําหรับ
การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย สํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ 2564 โดยประธานฯ ได
ดําเนินการเวียนเอกสารเพ่ือใหแตละหนวยงาน ของสํานักหอสมุดกลางจัดสงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยของสํานักหอสมุดกลาง โดยใหดําเนินการในแบบฟอรมออนไลน โดยขอความรวมมือใหกรรมการจาก
ทุกฝายงานติดตามขอมูลในความรับผิดชอบตามหนวยงานใหครบถวน 
  
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

2.3 แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง สําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business  
Continuity Plan) สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2564 
          ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการดําเนินการจัดทํา
แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2564 พรอมท้ัง Strategy Map จัดสงตามแบบฟอรมของกองแผนงาน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียบรอยแลว โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดดําเนินการเวียนเอกสารแผน
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง สําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ไปยัง
หนวยงานตาง ๆ ของสํานักหอสมุดกลางเรียบรอยแลว  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา  

3.1 การดําเนินงานโครงการการใหความรูเรื่องการบริหารความตอเนื่องสภาวะวิกฤต (Business  
Continuity Plan) ปงบประมาณ 2564 
     



   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมพิจารณาการดําเนินงานโครงการการ
ใหความรูเรื่องการบริหารความตอเนื่องสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ปงบประมาณ 2564 โดยได
มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบสําหรับเตรียมการจัดโครงการการใหความรูเรื่องการบริหารความตอเนื่องสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan) ปงบประมาณ 2564 ซ่ึงคณะกรรมการแตละทานไดรับมอบหมายหนาท่ีตาง 
ๆ ดังนี้  

1. ประสานงานวทิยากร                            มอบหมายนางจันทรฉาย แสงทองศรี 
2. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ          มอบหมายนางสาวนาริสา ทับทิม โดยจัดทํารวมกับ  

                                                                   นางสาวขจาริน พริ้งพัฒนพงษ  
3. การออกจดหมายเชิญวิทยากร        มอบหมายนางสาวบุณฑริกา  เอกพรพิศิษฐ                      
4. เชิญหนวยงานเขารวมโครงการ        มอบหมายนางสาวบุณฑริกา  เอกพรพิศิษฐ                      
5. หนาท่ีพิธีกรสําหรับดําเนินโครงการในรูปแบบออนไลน  มอบหมายนางสาวนาริสา ทับทิม 
6. การจัดทําแบบสอบถามและวิเคราะหผล      มอบหมายนางสาวธนวรรณ ขาวบาง   

                                                                    และนางสาวนภัสรพี     ประจําเมือง               
    

มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 
 

3.2 การดําเนินงานโครงการการใหความรูเรื่องพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ปงบประมาณ 2564 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแจงใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการการใหความรู เรื่อง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล ปงบประมาณ 2564 โดยดําเนินการมอบหมายหนาท่ีสําหรับเตรียมการ
จัดโครงการโครงการการใหความรูเรื่องพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล ปงบประมาณ 2564 ซ่ึง
คณะกรรมการแตละทานไดรับมอบหมายหนาท่ีตาง ๆ ดังนี้  

1. ประสานงานวิทยากร                            มอบหมายนางจันทรฉาย แสงทองศรี 
2. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ          มอบหมายนางสาวนาริสา ทับทิม โดยจัดทํารวมกับ  

                                                                   นางสาวขจาริน พริ้งพัฒนพงษ 
3. การออกจดหมายเชิญวิทยากร        มอบหมายนางสาวบุณฑริกา  เอกพรพิศิษฐ                      
4. เชิญหนวยงานเขารวมโครงการ        มอบหมายนางสาวบุณฑริกา  เอกพรพิศิษฐ                      
5. หนาท่ีพิธีกรสําหรับดําเนินโครงการในรูปแบบออนไลน  มอบหมายนางสาวนาริสา ทับทิม 
6. การจัดทําแบบสอบถามและวิเคราะหผล      มอบหมายนางสาวธนวรรณ ขาวบาง   

                                                                    และนางสาวนภัสรพี     ประจําเมือง               
 ท้ังนี้ประธานจะดูแลในเรื่องการเขียนและการขออนุมัติโครงการ และประสานงานขอบุคลากรจาก

สํานักงานสํานักหอสมุดกลางเพ่ือดูแลในการคาใชจายโครงการ โดยจะแตงตั้งเปนคณะทํางานโครงการเพ่ิมเติม 
ท้ังนี้ประธานกําชับขอใหเรงดําเนินการประสานงานวิทยากร ท้ัง 2 โครงการใหเรียบรอย และขอใหนายสายัณห 
พวงสุวรรณ พิจารณาจัดเตรียม Link สําหรับการจัดประชุม สําหรับใสในบันทึกเชิญวิทยากร และเชิญผูเขารวม
โครงการท่ีจัดสงไปยังหนวยงานตางๆ ของสํานักหอสมุดกลาง ท้ังนี้ประธานขอใหแตละหนวยงานรวบรวมคําถาม



สําหรับถามวิทยากร โดยจะมีการจัดทํา link และทําเปน QR-Code สําหรับใหรวมสงคําถามหรือกรณีศึกษาเพ่ือให
วิทยากรสามารถเตรียมคําตอบลวงหนาได  

 
มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 
 
 
ปดประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
 
 
นางสาวนาริสา ทับทิม  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน 
ผูบันทึกรายงานการประชุม     ผูตรวจรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ครั้งที่ 5/2564 

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
จัดการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom   

----------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. นางสาวสุมาลี            วาทีหวาน ประธานคณะกรรมการ 
2. นางจันทร์ฉาย            แสงทองศรี กรรมการ 
3. นางสาวธนวรรณ         ขาวบาง       กรรมการ 
4. นางสาวนภัสรพี          ประจ าเมือง           กรรมการ 
5. นายสายันต์               พวงสุวรรณ                    กรรมการ 
6. นายโชคชัย                                                     สวนแก้ว กรรมการ    
7. นางสาวบุณฑริกา       เอกพรพิศิษฐ์                  กรรมการ 
8. นางสาวนาริสา          ทับทิม กรรมการและเลขานุการ 
   
เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
 เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมออนไลน์ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม 
โดยเริ่มวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม  

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2564 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3    ข้อความ ทีนห่วย   แก้เป็น ที่หน่วยงาน 
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 32  ข้อความ เพื่อดูแล  เพ่ิมข้อความ เพื่อดูแลการเบิกจ่าย 
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 34  ข้อความ สายันห์    แก้เป็น สายันต์ 
 

 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 

 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
2.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการด าเนินงาน

ห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการด าเนินงานห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรของส านักหอสมุดกลาง ดังนี้ 
  1. สายบริหาร (เลขานุการ/หัวหน้าฝ่ายหอสมุด/หัวหน้างาน/ผู้ช่วยเลขาฯ/ผู้ช่วยหวัหน้าหอสมุด) 
  2. สายวิชาชีพ (บรรณารักษ์/นักคอมพิวเตอร์) 
  3. สายสนับสนุน 
 รวมทั้งสิ้นจานวน 64 คน 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 ผลผลิต 
 1. ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น 
57 คน จากจ านวนผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 89.06 
 2. ตัวชี้ วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 85.6 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ในการประเมินผลได้สร้างแบบส ารวจความคิดเห็นเพื่อประเมินโครงการฯ ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google 
form โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ และหัวข้อการอบรมอ่ืน ๆ ที่ท่านสนใจ/มีความเสี่ยงต่อองค์กร 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และมาตราส่วนประมาณค่า  
 ผลการประเมินโครงการ 
 มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนรวมทั้งสิ้น 57 ราย จากผู้เข้าร่วมทัง้หมด 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.06มีการจัดท าแบบประเมินโครงการฯ แบบออนไลน์โดยใช้ Google form โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 57 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมในโครงการ นาผลมาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 



 1. สายงาน 
 เมื่อจ าแนกข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินตามประเภทสายงาน ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นสาย
สนับสนุน จ านวน 32 คน (ร้อยละ 56.14) รองลงมาตามล าดับ คือ สายวิชาชีพ (บรรณารักษ์/นักคอมพิวเตอร์) 
จ านวน 17 คน (ร้อยละ 29.82) และสายบริหาร (เลขานุการ/ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด/ หัวหน้างาน/ ผู้ช่วยเลขาฯ/ 
ผู้ช่วยหัวหน้าหอสมุด) จ านวน 8 คน (ร้อยละ 14.04) 
 2. หน่วยงานที่สังกัด 
 เมื่อจ าแนกข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินตามประเภทหน่วยงานที่สังกัดผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็น 
บุคลากรจากฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ จ านวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.60) รองลงมาเป็นบุคลากรของส านักงาน
ส านักหอสมุดกลาง จ านวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.56) ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 12 คน 
(คิดเป็นร้อย ละ 21.05) และฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.79) 
 3. ต าแหน่ง/ประเภทบุคลากร 
 เมื่อจ าแนกข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินตามประเภทต าแหน่ง/ประเภทบุคลากร ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ า จ านวน 34 คน (คิดเป็นร้อยละ 59.65) รองลงมาเป็น 
ข้าราชการ จ านวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.79) ลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 12.28) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.02) และลูกจ้างประจ า จ านวน 
3 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.26) ตามล าดับ 
 4. อายุงาน 
 เมื่อจ าแนกข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินตามประเภทอายุงานของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีอายุงาน 
21 ปีขึน้ไป จ านวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.89) รองลงมามีอายุงาน 11-20 ปี จ านวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 
19.30) มีอายุงาน 6-10 ปีจ านวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.54) และมีอายุงานต่ ากว่า 5 ปีจ านวน 3 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 5.26) ตามล าดับ 
 5. ระดับการศึกษา 
 เมื่อจ าแนกข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินตามระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการศึกษา
อยู่ ในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า เป็น จ านวน 28 คน (คิดเป็นร้อยละ 49.12) รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท/
เทียบเท่า จ านวน 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.07) ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.05) 
และระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.75) ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 2.1 การประเมินความพร้อมของการจัดการอบรม 
 1. ความเหมาะสมของโปรแกรมในการจัดอบรมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom ระดับความพึงพอใจคิด
เป็นค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก   



      2. ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก   
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก   
 4. การประสานงานของเจ้าหน้าที่ ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก 
 การประเมินความพร้อมของการจัดการอบรมในภาพรวม ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ใน
ระดับมาก 
 2.2 การประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจในการอบรม 
 1. เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เข้าอบรม ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมากที่สุด   
 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อ "ก่อน" การอบรม ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.19 อยู่
ในระดับปานกลาง 
 3. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อ "หลัง" การอบรม ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่
ในระดับมาก   
 4. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ใน
ระดับมาก   
 การประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจในการอบรมในภาพรวม ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.11 
อยู่ในระดับมาก   
 2.3 การประเมินวิทยากร 
 1. มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่สอน ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก   
 2. ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด   
 3. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด   
 4. การรักษาเวลาของวิทยากร ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมากที่สุด   
 การประเมินวิทยากรในภาพรวม ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด   
 2.4 ความพึงพอใจในภาพรวม 
 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดอบรมในครั้งนี้ ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด   
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1. วิทยากรนาเสนอประเด็นได้เข้าง่าย สามารถนาไปใช้ปรับใช้ได้จริง โดยไม่ต้องตีความใหม่ 
 2. วิทยากรให้ความรู้ ได้กระจ่าง ชัดเจนมากๆๆ 
 3. วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ได้ดีมากค่ะ 
 4. วิทยากรเป็นผู้ทรงความรู้ และสามารถให้ความรู้ในเรื่องที่เก่ียวกับหอสมุดได้ดีมาก 



 5. วิทยากรเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. เกี่ยวข้องในงานห้องสมุดโดยเฉพาะมาเป็นอย่างดีมาก ตอบ
ค าถามชัดเจน แต่พูดเร็วไปนิดบางครั้งฟังไม่ทัน 
 หัวข้อการอบรมอ่ืน ๆ ที่ท่านสนใจ/มีความเสี่ยงต่อองค์กร 
 1. การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Planning (BCP) 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยส านักหอสมุดกลาง 
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกัน
จัดท าข้อมูลและก าหนดเป็นร่างแผนป้องกันอัคคีภัยของส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้นนั้น 
ประธานฯ แจ้งว่าจะได้ด าเนินการจัดส่ง (ร่าง) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยส านักหอสมุดกลางไปยังเแต่ละ
หน่วยงาน ของส านักหอสมุดกลาง เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล  รวมทั้งขอรับ
ความเห็นในการเพ่ิมเติมและปรับปรับปรุงข้อมูลให้เป็นแผนป้องกันอัคคีภัยของส านักหอสมุดกลางที่สมบูรณ์ต่อไป  

    
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา  

4.1 การด าเนินงานโครงการการให้ความรู้เรื่องการบริหารความต่อเนื่องสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan :BCP) ปีงบประมาณ 2564  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางใน 
การด าเนินงานโครงการการให้ความรู้เรื่องการบริหารความต่อเนื่องสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) 
ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งก่อนหน้านี้เคยหารือเพ่ือก าหนดเป็นโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งส านักหอสมุดกลาง 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยจะเชิญวิทยากรจากภายนอกของหน่วยงานเป็นวิทยากร แต่
วิทยากรมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ แต่อาจจะไม่เชี่ยวชาญในด้านการด าเนินงานของห้องสมุด จึงไม่รับเชิญเป็น
วิทยากร อีกทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) เป็นองค์ความรู้ที่
จ าเป็นต่อกลุ่มคนเฉพาะ โดยมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้แก่กลุ่มผู้บริหาร งานด้านแผนและนโยบาย รวมถึงคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงซึ่งต้องเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในการจัดท าเสนอผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง  
 



มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ ไม่ต้องมีการด าเนินการในรูปแบบของการจัดโครงการให้ความรู้ กับบุคลากรทั้งหมดของ
ส านักหอสมุดกลางตามแผนโครงการที่เคยก าหนดไว้ แต่เห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องโดยเริ่มจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ที่ต้องมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวก่อน ซึ่งประธานฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศึกษาองค์
ความรู้จากเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)
www.opdc.go.th/content/NjE3Mg  และแผนบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity 
Plan : BCP) ของส านักหอสมุดกลาง ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าขึ้นในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย เป็น
ปีแรกด้วย 
 

4.2 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดหมวด 7.1ข (2)  ความปลอดภัยและการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดหมวด 7.1ข (2)  ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการดังกล่าว โดยในแผนบริหาร
ความเสี่ยงได้ระบุไว้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมหนีไฟ ตลอดจนการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น โดยจะด าเนินการในรูปแบบการให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น  
  
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ส านักหอสมุดกลางไม่ต้องด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร จะด าเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวซึ่งส านักหอสมุดกลางค่อยพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมแทนการจัดเอง 
 

4.3 แผนผังเส้นทางหนีไฟ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับแผนผังเส้นทางหนี

ไฟ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่แต่ละหน่วยงานของส านักหอสมุดกลางได้ด าเนินการจัดส่งมายัง
ประธานฯ เพ่ือจัดท าเป็นแผนผังเส้นทางหนีไฟ ที่จะด าเนินการน าไปติดตั้งยังหน่วยงานต่าง ๆ ของส านักหอสมุด
กลาง ทางประธานฯจะด าเนินการจัดส่งแผนผังเส้นทางหนีไฟของแต่ละหน่วยงานกลับไปยังแต่ละหน่วยงาน พร้อม
ทั้งแนบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยส านักหอสมุดกลาง และรายการ checklist เพ่ือตรวจสอบมาตรการป้องกัน
อัคคีภัยต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 



ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 
 
นางสาวนาริสา ทับทิม  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


	หน้าแรก
	ครั้งที่1-64
	ครั้งที่2-64
	ครั้งที่3-64
	ครั้งที่4-64
	ครั้งที่5-64



