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รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 1/2562 

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 
ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากลุ 

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

ผู้มาประชุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์          ดร.สายสุดา   เตียเจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ 

 ที่ปรึกษา  

                 เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่  1  รับรองรายงานการประชุม 
          ระเบยีบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 ในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561  
           ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
                             ระเบียบวาระที ่2.1 สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจต่อการให้บริการ รอบที ่1 ปีการศึกษา 2562 

         ประธานแจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด ดังนี้ 
 

แสดงค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการ รอบที่ 1  จ าแนกตามหอสมดุ 
หอสมุด บุคลากร ทรัพยากร กระบวนการ

และขัน้ตอน 
กายภาพ สิ่งอ านวย

ความ
สะดวก 

สาธารณปู 
โภคฯ 

ประชา   
สัมพันธ ์

รวม 

1.สาขา วังท่าพระ 4.55 3.87 4.32 4.05 4.10 4.10 4.10 4.17 
2.วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี 4.33 3.81 4.29 4.10 4.07 4.14 3.97 4.11 
3.หอจดหมายเหตุฯ 4.14 4.06 4.04 4.05 4.03 4.04 3.97 4.05 
4.พระราชวังสนามจันทร ์ 4.16 3.81 4.07 4.15 3.85 4.19 3.78 3.96 
ภาพรวม 4.30 3.89 4.18 4.09 4.01 4.12 3.96 4.07 
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             จากตาราง พบว่า ภาพรวมของส านักหอสมุดกลางมีความพึงพอใจในระดับมาก ( �̅� = 4.07) ความ                 
พึงพอใจหอสมุดเรียงตามล าดับ ดังนี้คือ (1) หอสมุดสาขา วังท่าพระ (�̅� = 4.17) (2) หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  (�̅� = 4.11) (3) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (�̅� = 4.05)  และ (4) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
(�̅� ̄= 3.96) 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

                 ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                           ระเบยีบวาระที่ 3.1 การเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศกึษา 

                      ประธานแจ้งว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560    
             เสนอให้ส านักหอสมุดกลาง พิจารณาเพิ่มตัวบ่งช้ี ดังนี ้

                   1. ควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ให้ท้าทายเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  
         2. ควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจหลักที่ตรงกับพันธกิจหลักหรือเปา้หมายของการบริหารในแตะ่ละประเด็น                                                                                                                         

              3. ควรพิจารณาเพ่ิมตัวบ่งช้ีเชิงอัตลักษณ์ตามภารกิจหลัก 
            ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกระบวนการหลัก    
            ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดท าโดยคณะท างานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานห้องสมุดข่ายงานห้องสมุด 
            มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จนได้ข้อสรุปเพิ่มตัวบ่งช้ีตามตารางด้านล่าง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  ดังนี ้

                      

ตัวบ่งชี ้ ตอบข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
O1 :  ร้อยละของความถกูต้องของ
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศ หนา้ 51* 
 

1. ควรมีการก าหนดตัวบ่งช้ีที่สะท้อนภารกิจหลักที่ตรงกับ
พันธกิจหลักหรอืเป้าหมายของการบริหารในแต่ะละ
ประเด็น                                                                                                                        
2. ควรพจิารณาเพิ่มตัวบง่ชี้เชิงอัตลกัษณ์ตามภารกิจหลัก  

รอคุณกรุณาสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

I1 : ระบบและกลไกในการพัฒนาทกัษะ
การรูส้ารสนเทศ หน้า 135* 
 

1. ควรมีการก าหนดตัวบ่งช้ีที่สะท้อนภารกิจหลักที่ตรงกับ
พันธกิจหลักหรอืเป้าหมายของการบริหารในแต่ะละ
ประเด็น                                                                                                                        
2. ควรพจิารณาเพิ่มตัวบง่ชี้เชิงอัตลกัษณ์ตามภารกิจหลัก  

รอคุณอุไรวรรณสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

P3 : ระยะเวลาของการแจง้ผลการ
พิจารณาการจัดซือ้หลังจากได้รับการ
เสนอแนะ หนา้ 16* 
 

1. ควรมีการก าหนดตัวบ่งช้ีที่สะท้อนภารกิจหลักที่ตรงกับ
พันธกิจหลักหรอืเป้าหมายของการบริหารในแต่ะละ
ประเด็น                                                                                                                        
2. ควรพจิารณาเพิ่มตัวบง่ชี้เชิงอัตลกัษณ์ตามภารกิจหลัก  

รอคุณจันทรฉ์ายสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสรมิการสร้าง/ผลิต
เผยแพร่ผลงาน สือ่ สารสนเทศทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม** 

1. ควรมีการก าหนดตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณใ์ห้ทา้ทายเพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายดา้นศิลปวัฒนธรรมนานาชาต ิ

- 

*ก าหนดตัวบง่ชี้ จาก มาตรฐานการปฏิบัติงานและตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 **ก าหนดตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2561              
เรื่อง วัตถุประสงค์และพันธกิจของส านักหอสมุดกลาง 

 

                               ทีป่ระชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็น สรุปคือ ตัวบ่งช้ี O1 และ I1 ให้กรรมการผู้แทนหอสมุดสอบถาม    
                 ข้อมูลจากผู้เกีย่วข้องถึงกระบวนการท างานเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้แจ้งกลับที่คุณณัชชา มณีวงศ์ ภายใน 
                 วันที่ 7 มีนาคม 2562 เพื่อจะได้สรุปน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนต่อไป 
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                นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาเห็นควรให้ยกเลิกตัวบ่งช้ี 6.4 บริการอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นบริการพ้ืนฐานที่แต่ละ 
                 หอสมุดมีให้บรกิารอีกทั้งเป็นตัวบ่งช้ีเดิมจากคู่มือ Pulinet  ปี 2551 ซึ่งในปัจจุบันใช้ตัวบ่งช้ีใหม่จาก มาตรฐานการ 
                 ปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2560 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 
 

                            ระเบียบวาระที่ 3.2   แผนการด าเนินการจัดท า รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 
                 การศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2561 (SAR) 
                             ประธานแจ้งที่ประชุมพิจาณาแผนการด าเนินการจัดท า รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ  
                 การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 (SAR) และก าหนดผู้รับผดิชอบในการด าเนินการดังนี้ 
                                

วันเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
บัดนี้-สิ้นเดือน เม.ย 62 ร่าง SAR  คณะกรรมการประกันฯ บทน า   

      นางอาทิตา นกอยู่ (ประธาน) 
      นางณัชชา มณีวงศ ์
3.1  การบริการวิชาการแก่สงัคม 
       นางณัชชา มณีวงศ ์
       นางสาวกรุณา ศรีเจริญ 
       นางฐิติมา กลิ่นทอง 
5.1   การบริหารจัดการ 
       นางอาทิตา นกอยู่ (ประธาน) 
6.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
       นางณัชชา มณีวงศ ์
       นางสาวอินทรา อินทรต์ามา 
6.2   การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้
ต่อการเรียนรู้ 
       นางจันทรฉ์าย แสงทองศรี 
       นางสาวสุภมาศ ศรีโนนม่วง 
6.3  จ านวนบริการเชิงรุก  
       นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ 
6.4   O1 : ร้อยละของความถูกต้องของ
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรพัยากรสารสนเทศ 
หน้า 51 
        นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี 
6.5    I1 : ระบบและกลไกในการพัฒนาทกัษะ
การรู้สารสนเทศ หน้า 135 
        นางฐิติมา กลิ่นทอง 
6.6    P3 : ระยะเวลาของการแจ้งผลการ
พิจารณาการจัดซื้อหลงัจากได้รับการ
เสนอแนะ หน้า 16 
        นางสาวกรุณา ศรีเจริญ 
6.7   กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการสร้าง/
ผลิตเผยแพรผ่ลงาน สือ่ สารสนเทศทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  
       นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ 
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วันเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
พ.ค. 62 (สัปดาหท์ี่ 1 ) นัดประชุม                 

เพื่อปรับแก้เพิ่มเติม  
คณะกรรมการประกันฯ  

พ.ค. 62 (สัปดาห์ที่ 3) เวียน พิจารณา                
เพื่อเพิ่มเติมปรับแก้ 

ผอ/ รอง ผอ/      
หัวหน้าหอสมุด 

 

มิ.ย 62 (สัปดาห์ที่ 1) ปรับแก้ จาก ผอ/รอง ผอ/                                  
หัวหน้าหอสมุด 

คณะกรรมการประกันฯ  

มิ.ย. 62 (สัปดาห์ที่ 3) ตรวจร่าง SAR  คณะกรรมการประกันฯ  
ก.ค. 62 (สัปดาห์ที่ 1) ตั้งแฟ้มหลักฐาน คณะกรรมการประกันฯ  
ก.ค. 62 (สัปดาห์ที่ 2) ตรวจร่าง SAR+ หลักฐาน คณะกรรมการประกันฯ  
ก.ค. 62 (สัปดาห์ที่ 3) จัดท าไฟล์หลกัฐาน คณะกรรมการประกันฯ  
ก.ค. 62 (สัปดาห์ที่ 4) 1.เข้าเล่ม นางณัชชา มณีวงศ ์  
 2.ส่งไฟล์หลักฐาน----> 

งาน IT 
คณะกรรมการประกันฯ  

ส.ค. 62 (สัปดาห์ที่ 1) ตรวจ link ไฟล์หลักฐาน คณะกรรมการประกันฯ  
 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 
 
                  

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 

                                                                                                                นางณัชชา   มณีวงศ์  
                                                                                 ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
                                                                                                                                 นางอาทิตา นกอยู ่

                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                    
   


