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รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 2/2562 

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 
ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากลุ 

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

ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์          ดร.สายสุดา   เตียเจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา  

ที่ปรึกษา 

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

    
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่  1  รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562  

         ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
        ระเบียบวาระที่ 2.1 ก าหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและคณะกรรมการ  
        ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลางคือ        
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 และรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล 
    ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ประธาน 

2.  อาจารย์ รุง่ธิวา ขลิบเงิน 
    คณะอักษรศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

กรรมการ 

3. อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสริิพงศ์ 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

กรรมการ 
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มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
        ระเบียบวาระที่ 3.1  การเพ่ิมเติมตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
        ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2562  วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้
ส านักหอสมุดกลางรับการประเมินด้วยตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดท าโดยคณะท างานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงาน
ห้องสมุดข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกระบวนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่  

ตัวบ่งช้ีที่ S1 : ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ S2 : ร้อยละของจ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่มกีารใช้หลังจากการจัดซื้อในปงีบประมาณที่ผ่านมา 
ตัวบ่งชีที่ 11 : ระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบ่งชีที่ 12 : จ านวนหนังสือที่มีในห้องสมุดเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบ่งซื้ที่ P1 : การด าเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบ่งชีที่ P2: ระยะเวลาของการได้รับหนังสือภายหลังจากการเสนอแนะ (หนังสือภาษาไทย) 
ตัวบ่งชีที P3 : ระยะเวลาของการแจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อหลังจากได้รับการเสนอแนะ 
ตัวบ่งซีที C1 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตอ่กระบวนการจัดซื้อหนังสือ 

 

       ที่ปรึกษาเสนอที่ประชุมให้ด าเนินการในลักษณะน าร่องการประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ ในช่วง
ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-20 พ.ค. 2562 เพื่อจะได้น าผลคะแนนประเมินที่ได้แจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2562 วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ทราบระดับ
คะแนนว่าส านักหอสมุดกลางอยู่ในระดับใดตามเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินต่อไปภายหน้าอีกด้วย 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 
 

        ระเบียบวาระที่ 3.2  การติดตามการด าเนินงาน แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา รอบ 9 เดอืน  
        ที่ปรึกษาเสนอที่ประชุมพิจารณา การรายงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดอืน ดังนี ้   
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แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน  

(ระหว่าง 1 สิงหาคม 2561 –  30 เมษายน 2562) 

เกณฑ์พจิารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง 
ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดที่ด าเนินการแล้ว/ก าลงั

ด าเนินการ/ยังไมไ่ด้ด าเนินการ  
หรือกรณีที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย

สนับสนุน 

ขอข้อมูลคณะ/หน่วยงานเพิ่มเติม เพื่อตอบแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ภายใน ม.ศิลปากร 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
ภายใน ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 

2561 

ผลการด าเนินการของคณะ/
หน่วยงานตามตัวชี้วัด แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายใน  
ม.ศิลปากร รอบ 9 เดือน 

แนวทางการด าเนินการ/กจิกรรม/
โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

เป้าหมาย
ตาม

แนวทาง 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ผลประเมิน รอบ 9 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน  จ านวน 6 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2561 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จ านวน 6 ข้อ 

เกณฑ์การประเมนิ 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวชิาการแกส่ังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มี
การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกดิผลตอ่การพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสงัคม 
 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 

 

1. ส านักหอสมดุกลางจัดท าแผนการบริการ
วิชาการประจ าปีทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตวับ่งช้ีวัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมโดยเสนอกรรมการ
ประจ าส านกัหอสมุดกลาง เพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ
2. ส านักหอสมดุกลางจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมตามแผน และมีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
อันก่อให้เกิดผลตอ่การพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสงัคม 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
เป็นโครงการที่บรกิารแบบให้เปล่า 

6 ข้อ ด าเนินการแล้ว ตามแนวทาง ข้อ 1-6 ตัวชี้วัด 
1. จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/
ประเทศ 
2. การจัดโครงการบริการวิชาการท่ี
บูรณาการศาสตรแ์ก่ชุมชน 
 

ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวน 10 โครงการ 
2. มีการจัดโครงการบรกิารวิชาการ
ที่บูรณาการศาสตร์แก่ชุมชนทุก
วิทยาเขต 

 
1. โครงการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ จ านวน 
19 โครงการ  
2. โครงการบริการวิชาการที่บูรณา
การศาสตร์แก่ชุมชน 2 โครงการ 
ดังเอกสารแนบ 

3 3 
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4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของแผน
และโครงการบริการวิชาการแกส่ังคมในข้อ 1 
และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรงุ
แผนหรือพัฒนาการให้บรกิารวิชาการสงัคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน 

4. ส านักหอสมดุมีการประเมินความส าเรจ็
ตามตวับ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าส านักหอสมุดเพื่อพจิารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรงุ
แผนหรือพัฒนาการให้บรกิารวิชาการสังคม 
6.ส านกัหอสมดุกลางเขา้ร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

        

แนวทางเสริมจดุแข็ง 
1.ควรมีการวิเคราะห์ ทบทวนแผนบริการ
วิชาการที่สะท้อนพันธกิจและงบประมาณ 
 
 

1. มีการด าเนินการจัดท าแผนบริการ
วิชาการ ที่มุ่งเน้นแผนการใช้ประโยชน์ โดย
ชุมชน สังคม เยาวชน ตลอดจน ผูสู้งวัย
เพื่อใหไ้ด้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น  
   1) โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชมุชน 
   2) โครงการทบัแก้วบุ๊คแฟร ์
   3)  โครงการ SUP Book Fair 
   4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารน าความรู้
สู่ชุมชนสมดุท ามือ : สวยปัง รู้ยัง? ท าเองนะ 
เป็นต้น  
2. โครงการบริการวิชาการ เพือ่แสวงหา
รายได ้ไม่ได้ด าเนนิการเนื่องจากไม่ใช่พันธ
กิจของส านักหอสมุดกลาง แต่ส านักหอสมุด
ได้ด าเนินการจัดท า หนงัสือ "ด้วยดวงใจ... 
อันไม่รู้จักหยุดนิง่" เป็นการรวบรวมผลงาน
วรรณศลิป์ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี 
และความเรียงท่ีตพีิมพ์ทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานานชาติ จ านวน 75 เรื่อง ของ 

  อยู่ระหว่างด าเนินการ -   

4 4 
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 นักศึกษาเก่ามหาวทิยาลัยศิลปากรเผยแพร่
ให้เป็นที่รูจ้ักอยา่งกว้างขวาง  และตอ่มาได้
มีการต่อยอดโครงการ "ด้วยดวงใจ ...อันไม่
รู้จักหยุดนิ่ง" โดยจัดท าโครงการจัดหาหาทุน
สนับสนุนการศกึษาแก่นกัศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการรับบริจาค
หนังสือ จากการจ าหน่วยหนังสอืเลม่ละ 
300 บาท 

    

2.ในการประเมินเชิงคุณภาพควรใช้เครื่องมือ
กึ่งโครงสร้างหรือมีโครงสร้างที่มีค าถาม
สอดคล้องกับประเด็นหรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการบริการวชิาการ 
 

โครงการบริการวขิาการ มีการปรับปรุง 
เครื่องมือในการประเมินโครงการใหม้ีทั้งเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อประเมิน
ผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์โดยมีประเด็นการ
สอบถามเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของ
โครงการ เช่น 
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน าความรู้สู่
ชุมชนสมุดท ามอื : สวยปัง รู้ยัง?  ท าเองนะ 
2. โครงการ ทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 
3. โครงการท่องวดั ชมวัง แลหลัง ชมเมือง : 
ปีสอง 
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเรือ่ง 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของข้อมูลท้องถิ่น : 
บทบาทของห้องสมุด 
5. โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง 
เป็นต้น 

  อยู่ระหว่างด าเนินการ -   
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพือ่การก ากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
ผลประเมิน รอบ 9 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน  จ านวน 6 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2561 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน  จ านวน 6 ข้อ 

เกณฑ์การประเมนิ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคลอ้งกับกลุม่สถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสูแ่ผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตัิการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพือ่ให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 

1. ส านักหอสมดุกกลางพัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวสิัยทัศน์ของส านักหอสมดุกลางและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร สถาบัน รวมทั้งสอดคลอ้งกับกลุม่
สถาบันและเอกลกัษณ์ของส านกั
หอสมดุกลาง และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปตีาม
กรอบเวลาเพื่อใหบ้รรลผุลตามตัวบง่ชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดบัสถาบันเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

6 ข้อ ด าเนินการแล้ว ตามแนวทาง ข้อ 1-6 ตัวชี้วัด 
1. หน่วยงานด าเนนิการตามแผน
จัดการความรู้อยา่งเป็นระบบ  
2. จ านวนโครงการอบรมเสริมสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจ และเตรียม
ความพร้อมต่อเกณฑ์ AUN-QA  
และ EdPEx 

1. หน่วยงานด าเนนิการตามแผน
จัดการความรู้อยา่งเป็นระบบ โดย
ด าเนินการ ดังนี ้
    1.1 มีการจัดตัง้คณะกรรมการ
จัดการความรูม้าจากตวัแทนแต่ละ
หน่วยงานในส านกัหอสมุดกลาง 
    1.2 มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าป ี
    1.3 มีการด าเนินงานตามแผน 
    1.4 มีการสรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ค่าของ
การบริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบณัฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็น
ผลจากการวิเคราะห์และระบุปจัจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไมส่ามารถ
ควบคุมได้ที่สง่ผลต่อการด าเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 
 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย ์บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มคา่ของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลติ
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน (ส านัก
หอสมดุกลางขอยกเว้นการประเมินในข้อนี ้
เนื่องจากไมม่ีหลักสูตรการเรียนการสอน) 
3. ส านักหอสมดุกลางมีการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ 

    ค่าเป้าหมาย1. ทุก/หนว่ยงาน
ด าเนินการตามแผนจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ(รอ้ยละ 100)2. 
EdPEx 4 โครงการ/กจิกรรม 

2. มีการ อบรมเสริมสรา้งความรู้
ความเขา้ใจ และเตรียมความพร้อม
ต่อเกณฑ ์EdPEx  โดยส่งบุคลากร
เข้าร่วมการอบรมสร้างเสริมความ
เข้าใจเกณฑ์ EdPEx ตามทีก่อง
ประกันคุณภาพการศึกษา มศก ได้
จัดให้ ดังนี ้ 
(1) โครงการกิจกรรมการวิพากษ์
โครงร่างองค์กร (OP) คณะน าร่อง        
จ านวน 5 ราย 
(2) โครงการอบรมเรื่อง EdPEx 
Overview และการบรหิารองค์กรให้
ประสบความส าเร็จด้วยเกณฑ์ 
EdPEx   จ านวน 7 ราย 

6  

6 



7 
 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชดัเจน 
 

ควบคุมได้ที่สง่ผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านักหอสมุดกลางและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดมิ 
4. ส านักหอสมดุกลางมีการบรหิารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาลอย่างครบถว้นทั้ง 10 
ประการที่แสดงผลการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

   (3) โครงการอบรมเรื่อง EdPEx 
Overview ส าหรบัหน่วยงาน
สนับสนุนเทียบเทา่/ส านักงาน
อธิการบด ี จ านวน 12 ราย 

5. ค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดีจากความรู้ทัง้ที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคล ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง และ
แหลง่เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเปน็ลายลักษณ์อกัษรและน ามา
ปรับใชใ้นการปฏบิัติงานจริง 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกบัพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 

5. ส านักหอสมดุกลางมีการค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง และแหลง่
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู ้อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและ
ด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเปน็ลายลักษณ์อกัษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
6. ส านักหอสมดุกลางมีการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. ส านักหอสมดุกลางด าเนินงานดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และกลไกที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การ
ด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคณุภาพ และการประเมนิ
คุณภาพ 
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละ
องค์ประกอบที่ 5  

  
        

1.ควรก าหนดตัวบง่ชี้ตามอัตลักษณ์ให้ท้าทาย
เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายด้านศิลปวัฒนธรรม
นานาชาต ิ

1.คณะกรรมการการประกันคณุภาพ
การศึกษา พิจารณาตวับ่งชี้จาก PULINET 
/EdPEx บางตวับ่งช้ีที่ตรงตามอัตลกัษณ์
และ ภารกิจของส านักหอสมดุกลาง 
2.ศึกษาตัวบ่งช้ีตามอัตลกัษณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อดูบริบทและ
ความเป็นไปได ้โดยหอสมุดพระราชวัง   
สนามจันทร ์มีศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก และ
หอสมดุสาขาวังทา่พระ มีฐานข้อมูลเกาะ
รัตนโกสินทร ์
3.สร้างฐานขอ้มูลด้านศิลปะ ฐานขอ้มูลคลัง
ปัญญา และจัดท าสิ่งพิมพ์ศลิปะเผยแพร ่   

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

    
2.ควรมีการก าหนดตัวบง่ชี้ที่สะท้อนภารกจิ
หลัก ที่ตรงกับพันธกิจหลกัหรือเป้าหมายของ
การบริหารในแตล่ะประเด็น 

 -น าเสนอผู้บริหารทบทวนตัวบ่งชี้ในแผน
ยุทธศาสตร์ทีส่ะท้อนภารกจิหลัก ที่ตรงกับ
พันธกิจหลักหรอืเป้าหมายของการบริหาร
ในแตล่ะประเด็น   

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

    
3.น าแนวคิดการบริหารสมัยใหม่เข้ามาใชใ้น
องค์กร เช่น OKR , Design Thinking เพื่อให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ชไ้ด้ดียิ่งขึ้น  

1.ก าหนดตวัชี้วัดของบุคลากร ใหม้ีความ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาส่วนงาน
และค่าเปา้หมาย/ตัวชี้วัด ที่ต้องรับผดิชอบ
ตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักหอสมุด
กลาง และแผนปฏิบัติงาน /แผนโครงการ
ของหอสมุด 
2.เสนอใหม้ีการทบทวน  แผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development 
Plan : IDP) ของบุคลากรที่มีเนื้อหารองรบั
แนวคิดการบริหารงานสมัยใหม ่
(หารือ)   

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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4.น าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในการเก็บข้อมลู 
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ในโครงการต่าง ๆ 
เช่น QR Code , Google Form  

1. น าร่องใช้แบบตอบสอบถามในรปูแบบ 
Google form โดยท า link ด้วย QR Code 
ส าหรับโครงการบริการวิชาการที่จัดภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจ
การลงทุน ปี 2 โครงการศิลปากรบุ๊คส์แฟร ์
โครงการ/กิจกรรมบริการเชิงรุก เป็นต้น  
2. ใช้ Google form ส่งไปยังสมาชิก
โดยตรงเพื่อตอบแบบสอบถาม (หารอื) 

  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

    
5.น าแนวคิด  Digital Marketing มาใช้เพื่อ
เผยแพร่ผลงานและบริการตามพันธกิจของ
ส านักหอสมุดกลาง 

 - น าข้อมูลการส ารวจช่องทางการรับทราบ
ข่าวสาร (จากแบบประเมินโครงการ/
กิจกรรม) ประชาสัมพันธ์ของหอสมดุ   มา
ใช้เป็นช่องทางหลกัในการสื่อสารกบัผู้ใช ้ 

  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

    
องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนฯ) 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน เท่ากับ 5 คะแนน, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 4.50 คะแนน  
เกณฑ์การประเมนิ 
ค านวณคา่เฉลี่ยความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ส านักหอสมุดกลาง ด าเนินการประเมิน
ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารทีม่ีต่อหอสมดุ  
รอบ 1 (สิงหาคม –พฤศจิกายน 2561) 
ได้รับคะแนน  4.07 
รอบ 2 (มกราคม-เมษายน 2561) อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

4.50 ด าเนินการแล้ว ส ารวจความพึงพอใจ รอบ ที่ 
1 แล้ว ได้คะแนน 4.07 

    

9 
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ตัวบ่งชี้ 6.2 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรูผ้ลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน เท่ากบั ผลประเมิน 5 ะแนน  จ านวน 5  ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จ านวน 5 ข้อ 

เกณฑ์การประเมนิ 
1. มีบริการดา้นกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
อย่างน้อยในด้านห้องเรียนหอ้งปฏบิัติการ 
อุปกรณก์ารศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
2. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
อื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรกัษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบรกิารด้านอาหาร และสนามกฬีา 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมรีะบบและ
อุปกรณป์้องกันอคัคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
4. มีผลการประเมนิคุณภาพของบรกิารในข้อ 1 
– 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มา
ใช้เป็นข้อมลูในการพัฒนาการจัดบรกิารดา้น
กายภาพทีส่นองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

1. ส านักหอสมดุกลางมีบริการด้านกายภาพ
ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในดา้น
ห้องเรียนห้องปฏบิัติการ อุปกรณ์การศึกษา 
และจุดเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ต 
2. ส านักหอสมดุกลางมีบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกทีจ่ าเป็นอื่นๆ อยา่งน้อยในด้าน
งานทะเบียนนักศกึษาผา่น 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบรกิาร
อนามัยและการรกัษาพยาบาล การจัดการ
หรือจดับริการด้านอาหาร (การจัดบริการ
สนามกีฬา เป็นของมหาวิทยาลัย หอสมุดไม่
มี) 
3. ส านักหอสมดุกลางมีระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างนอ้ยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การ
จัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ส านักหอสมดุกลางมีผลการประเมิน
คุณภาพของบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. ส านักหอสมดุกลางมีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ี
สนองความตอ้งการของผู้รับบรกิาร 

5 ข้อ ด าเนินการแล้ว ตามแนวทาง ข้อ 1-5     

10  
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ตัวบ่งชี้ 6.3 จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive 
Service) 
เกณฑ์การประเมนิ 
มีการบริการหรือกจิกรรมที่ห้องสมดุด าเนินการ
โดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 1-5 
โครงการ และมผีลการประเมินไม่ต่ ากวา่ 3.51 

 -ส านกัหอสมดุกลางมีการบริการหรอื
กิจกรรมที่หอสมดุด าเนินการโดยผูใ้ช้บริการ
ไม่ได้ร้องขอ หรือคาดหวัง 5 โครงการและมี
การประเมินผลความพึงพอใจต่อบรกิาร   
เชิงรุก 

5 ข้อ อยู่ระหว่างด าเนินการ      

จุดอ่อน 
วิเคราะห์ความต้องการ และความจ าเป็น
เกี่ยวกับฐานข้อมลูที่ใหบ้ริการที่สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของผู้ใช้และงบประมาณ 

1. มีการสอบถามความตอ้งการและความ
จ าเป็นเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่ให้บรกิาร  
2. เพิ่มการประชาสัมพันธ ์ แนะน าการ
เข้าถึงข้อมูลของหอสมุดฯ  
3.ศึกษาสถิติการใช้งานฐานข้อมูล  และ
ศึกษาความต้องการใช้งานฐานข้อมลู เพื่อให้
สอดคล้องกับงบประมาณ 

  อยู่ระหว่างด าเนินการ     

11  
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ข้อเสนอแนะภาพรวม           
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม           
1.หน่วยงานควรพฒันาสารสนเทศของทุกวิทยา
เขตอย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงคุณภาพอย่าง
น้อยตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย 

1.จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
รายวิชา 
2. จัดโครงการศิลปากรบุ๊คแฟร์ และ SUP 
Book Fair เพื่อใหผู้้ใช้บรกิารของห้องสมุดมี
ส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. พิจารณา และจัดทรัพยากรสารสนเทศ
ตาม มคอ. 3   

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

- 

2. หน่วยงานควรพิจารณาเพิ่มตวับ่งช้ีเชิง       
อัตลักษณ์ตามภารกิจหลัก 

1. คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา น าเสนอตัวบ่งชี้เชิงอตัลักษณ์ตาม
ภารกิจหลัก จาก PULINET ที่สะท้อน
ภารกิจสถาบัน ใหผู้้บริหาร และ
คณะกรรมการประจ าเดือนส านกั
หอสมดุกลางพิจารณา 
2. พัฒนาแหลง่เรยีนรู้ เช่น Learning 
space และปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ 
เพื่อสนับสนุนนโยบาย The Third Place  
(หอสมดุวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี)   

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

- 
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3. พัฒนาบทบาทของส านักหอสมดุกลางกับ
การเป็น E- Research Support (เช่นเข้าถึง
ง่าย สะดวก รวดเร็ว/การหาโจทย์วจิัย/ แหล่ง
ทุน แหล่งตีพิมพ์เผยแพร ่และความร่วมมือกับ
องค์กรทั้งภายในและภายนอก) 

1. ส านักหอสมดุกลาง มุ่งเน้นการ
ด าเนินงาน E-Research Support  ในการ
ให้ค าปรึกษา ช่วยตอบค าถาม และช่วย
ค้นคว้าสารสนเทศ ตลอดจนการให้
ค าแนะน า ในการจัดท าบรรณานุกรม โดย
การสอนและแนะน าการใช้ โปรแกรม 
Endnote  และแนะน าการใช้โปรแกรม 
turnitin เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ของสิ่งพมิพ์ออนไลน์ ตลอดจนการให้บริการ
เชิงรกุที่จัดทั้งในส านักหอสมุดและตามคณะ
วิชาที่มีการร้องขอเพื่อพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศ 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถงึสารสนเทศ
เบื้องต้น และสร้างสื่อที่สามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเองทางออนไลน์เขา้ถึงได้
ทุกที่ทุกเวลา มีการเผยแพรแ่หลง่ทนุให้
ทราบอย่างสม่ าเสมอผ่านทกุช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ของหอสมุดฯ / มีกิจกรรม/
โครงการที่แสดงถงึการท าหนา้ที่เป็น E-
research support 
3.พัฒนาเวบ็ไซต์ และ Mobile 
Application ของส านักหอสมุดกลาง เพ่ือ
รวบรวมบริการที่สนับสนุนดา้นการวิจัย 
และพิจารณาจดับริการ Live Chat เพื่อการ
วิจัย    

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  

- 

 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ
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ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
- 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 
                                                                            นางณัชชา   มณีวงศ ์   
                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
                                                                                        นางอาทิตา นกอยู ่

            ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                    
 


