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รายงานการประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ประชุมออนไลน์ (ZOOM) 
                        ------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม    รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์                        ประธาน 
2. นางอาทิตา              นกอยู่                              กรรมการ 
3. นางจรินทร์                 คิดหมาย กรรมการ 
4. นางสมปอง          มิสสิตะ                            กรรมการ 
5. นางสาวสุมาลี วาทีหวาน กรรมการ 
6. นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล กรรมการ 
7. นายสมภพ  สุขดี กรรมการ 
8. นางณัฐดินี  ชมภูเอ่ียม                     กรรมการ 
9. นางสาวอุไรวรรณ  จงเจริญ                              กรรมการ 
10. นางณัชชา มณีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
    
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค                                     กรรมการ ลาประชุม 
2. นางสาวกรุณา  ศรีเจริญ                                    กรรมการ ลาประชุม  
 
 

เปิดประชุม เวลา 8.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม  
          ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 
ประชุมออนไลน์ (ZOOM) 

 

       ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564  ประชุมออนไลน์ (ZOOM) ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้  นางสาวสุมาลี วาทีหวาน เสนอแก้ไข ระเบียบวาระที่  2.2 รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ข้อ 2 คณะกรรมการบริการความเสี่ยง ค าว่า ปีการศึกษา 2564 แก้ไขเป็น 
ปีงบประมาณ 2564  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมตามท่ีได้มีการแก้ไขและหากมีข้อแก้ไขอ่ืนๆ โปรดแจ้ง
ไปที่ นางณัชชา มณีวงศ์ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ระเบียบวาระที่ 2.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 
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  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง มอบหมายให้ นางณัชชา มณีวงศ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ประธานฯ จึงมอบหมายให้ 
นางณัชชา มณีวงศ์ รายงานสรุปประเด็นและใจความส าคัญของการประชุมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

สรุปเบื้องต้น จากทีป่ระชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 

1. ประเด็นเพื่อพิจารณา ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางแจ้งทีป่ระชุม เร่ืองกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ยังคงให้มหาวิทยาลัยศลิปากรจัดให้และเป็นคณะกรรมการชุดเดิม 

2. แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปี 2563 -2567 ให้น าส่งมหาวทิยาลัย ภายในวนัที่ 22 ม.ค 64 ซึ่งส านัก   
หอสมุดกลางน าส่งแลว้ ตามก าหนด 

3. แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากการประเมินในปีการศึกษาถัดไปสามารถทบทวน
และเพิ่มเติมได ้

4. ให้ ผู้อ านวยการ/คณบดี น าเสนอ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละ 5 
คณะวิชา/ส่วนงาน จากประมาน 20 แห่ง ตามที่กองประกันคณุภาพการศึกษามหาวิทยาลยัแจ้งก าหนดวันเวลา โดยให้
น าเสนอประมาณ 10 นาทีในเร่ืองการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลงานเด่น 

5. ก าหนดการด าเนินการเบื้องตน้ 
            ก าหนดส่งเล่ม SAR  /  ภายใน 1-30 มิ.ย 2564 
            ก าหนดรับการประเมนิ /  ภายใน 1 ก.ค. -3 ก.ย. 2564 
            ก าหนดส่ง Feedback ข้อเสนอแนะการประเมิน / ภายใน 15 ก.ย. 2564 
            ก าหนดจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา       / ภายใน 30 ก.ย. 2564  

6. จ านวนวนัประเมนิปีทีผ่่านมา คือ 1 วัน และ consensus 1 วัน ส าหรับการประเมิน ต้องพิจารณาตาม
สถานการณ์ วา่จะเปน็ online หรือ onsite 

7. ปัญหาจากการด าเนนิงานเมือ่ปีที่แล้ว สรุปจากกองประกันคณุภาพการศึกษา ม.ศิลปากร 
    1) เล่ม SAR บางคณะส่งก่อนก าหนดวนัประเมินเพียงแค่ 1 สัปดาห์  
    2) Feedback Report แจ้งกลับคณะวชิาหน่วยงานชา้กว่าก าหนดทางกองประกันฯ จะไดท้ าการปรับปรุง 

และสื่อสารกับคณะกรรมการประเมินต่อไปในเร่ืองระยะเวลา 
    3) ปัญหาที่ผา่นมาไม่มทีี่ปรกึษา ส านักหอสมุดกลางสามารถขอค าปรึกษาได้จาก ผู้ผ่านการอบรมของ

มหาวิทยาลยั  (ภญ.รศ.ดร. สุชาดา พิริยะประสาธน์) 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

   ระเบียบวาระท่ี 2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : 
EdPEx 200 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564  

   ประธานมอบหมายให้นางณัชชา มณีวงศ์ และนายสมภพ สุขดี เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
แนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 และให้รายงานในที่ประชุม ดังรายงานเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปดังนี้ 
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ความส าเร็จของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                
ในการด าเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ EdPEx 200  

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การสนับสนุนส่งเสริม ดังนี้ 
1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและสิ่งต่างๆ 
2. สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx จัดทีมที่ปรึกษา (Assessor) 
และเป็น Coaching ให้กับคณะทั้งในการเขียน SAR และการให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานต่างๆ 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ EdPEx โดย 
1. คณบดีเป็นผู้น าในการพัฒนางานโดยเริ่มจากการทบทวนองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานไปสู่เป้าหมายอย่าง
ชัดเจน 
 

วิสัยทัศน์ การก าหนดวิสัยทัศน์ ต้องพิจารณาที่เป้าหมายว่าเราจะท าเพื่ออะไร เช่น เพื่อจะให้
องค์กรเป็นองค์กรชั้นน า ก็ต้องมีการศึกษาคู่แข่ง หรือคู่เทียบในขอบเขตของพื้นที่ที่
เราก าหนด แต่ถ้าประสงค์จะให้หน่วยงานเป็นศนูย์กลางก็ต้องพิจารณาวา่ผลิตผล  
ที่มีมีคุณภาพและมากพอที่จะเป็นศูนย์กลางหรือแหล่งของผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์
ได้หรือไม่ ในขอบเขตพื้นที่ที่ก าหนดมีใครเป็นศูนย์กลางบา้งแลว้หรือไม่ เราควรจะ
เป็นได้ดีและมากกวา่อย่างแตกต่าง 

เป้าหมาย คือสิ่งที่เราต้องการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือไม่ 

ค่านิยมองค์กร เป็นพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร อีกทั้งส่งเสริมพันธกิจ                
วิสัยทัศน์ขององค์กรด้วย  

อัตลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์ขององค์กร 

สมรรถนะหลัก ความเก่ง ความสามารถที่จะเพิม่คุณค่า และท าให้พันธกิจ วิสัยทัศน์ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร ์ การขับเคลื่อนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของผู้น า 

กลยุทธ์ เครื่องมือหรือกลไกต่างๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

แผนงานโครงการ แผนโครงการที่จัดท ามีความสอดคล้องกับยุทธศาตร์ 

ลูกค้า นักศึกษา ต้องรู้ว่าลูกค้าเราคือใคร มีก่ีกลุ่มใครบ้างมีความเก่ียวพันกบับรกิาร หรือหลักสูตรที่
เราด าเนินการต้องเหมาะสมและตรงกับความต้องการลูกค้าแตล่ะประเภท 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมอื รวมไปถึง เครือข่าย MOU ที่เพิ่มศักยภาพ และ
ส่งเสริมพันธกิจ วิสยัทัศน์เรา 

ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สถานการณ์ หรือ บริบท หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง เรามีแผนรองรับ
หรือไม่ 

 
2. คณบดี (ผู้น าสูงสุดขององค์กร) เป็นผู้เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ด้วยตนเอง และมีการร่วมมือใน
การเขียนจากทีมผู้บริหารที่น าโดยคณบดี  
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ค่านิยม มีความเข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก และเป็นค่านิยมท่ีถือปฏิบัติได้จริง 
          ค่านิยม ก่อนการได้ EdPEx 200 คือ SAP_Cot  
          หลังจากได้ EdPEx 200 เปลี่ยนเป็น Cot_SAP 
  

 
 

วิสัยทัศน์ มีการทบทวนปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป้าหมายชัดเจน 
ก่อนการได้ EdPEx 200  
-ปีการศึกษา 2562 ศูนย์กลางการวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

หลักจากได้ EdPEx 200 
-ปีการศึกษา 2563 ศูนย์กลางการวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมในอาเซียน 
 

ประเด็นส าคัญในการพัฒนาองค์กร 
1.ทบทวนโครงร่างขององค์กร ทบทวนเป้าหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม สมถรรนะหลัก 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ฯลฯ 

2. มีระบบการท างานโดยยึดระบบ PDCA และน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ต้องมีระบบด าเนินการ เช่น SIPOC หรือ PDCA เป็นต้น 

3. มีบริการวิชาการ ที่บูรณาการจากสิ่งที่องค์กรมีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน  จัดท าบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับสิ่ง
ที่เรามีและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น เป็นจิตอาสา หรือ คอร์สอบรมสร้างอาชีพ เป็นต้น 

4. มีการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารองค์กร ควรมีการรับฟัง
กลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงบุคลากรในหน่วยงาน 

5. มีการสร้างความผูกผันกับบุคลากร มีกลไกในการบริหารองค์กร โดยสร้างความผูกพัน แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน สร้างกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกันเป็นทีม เช่น การเชิดชูบุคลากรที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ การสนับสนุน
ส่งเสริมและสร้างโอกาสพัฒนาบุคลากรสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น แม้กระทั้งการร่วมกันปลูกผัก การออกก าลังกาย 

6. มีการปรับปรุงพื้นที่ทางด้านกายภาพ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทางด้านกายภาพให้มีความสวยงาม เหมาะสม
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น มีการปรับปรุง พ้ืนที่ Learning Space ให้นักศึกษามานั่งนอนอ่าน
หนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมงสามารถท ากิจกรรมประชุมติว 

7. มีบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น อย่างเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น มีบริการ internet ที่เพียงพอ มี Notebook มี iPad ไว้ให้บริการ  

8. มีการสร้างนวัตกรรม ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างกระบวนงานที่ดี หรือเทคโนโลยีที่น ามาปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

9. มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบ มีกระบวนถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ   
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีการจัดท าแผน ก าหนดวิธีการ ช่องทาง ระยะเวลาความถ่ีในการถ่ายทอด หรือพบปะ
บุคลากรอย่างชัดเจน 
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10. มีการพิจารณากลุ่มลูกค้าในอนาคต  ควรพิจารณากลุ่มลูกค้าเพ่ิมขยายจากเดิม โดยพิจารณาจากบริการที่เรา
สามารถท าตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น เขตลุ่มน้ าโขงจะมีนักศึกษาจากประเทศลาว จีน เวียดนาม 
กัมพูชา จึงมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ในเขตลุ่มน้ าโขง 

11. สร้างโอกาสในการขยายเครือข่าย ควรขยายเครือข่ายให้กว้างขวางและขับเคลื่อนการด าเนินงานไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสร้างผลงานวิจัยที่ครบทุกประเทศในลุ่มน้ าโขงซ่ึงเป็นศูนย์กลาง มีการจัดท า MOU ใน
กลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขงทุกประเทศ เป็นต้น 

  ประธานได้สอบถาม นายสมภพ สุขดี ในประเด็นปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้ และปัญหาที่แก้ไขได้ยาก 
ซึ่งนายสมภพ สุขดี กล่าวว่า ปัญหาที่เราจะแก้ไขได้คือการทบทวนองค์กร เช่น ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ สมรรถนะ
หลัก เป็นต้น เพ่ือให้มีความชัดเจนในกระบวนการบริหารที่จะชี้น าเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร ส าหรับ เรื่องที่เป็น
ปัญหาคือเรื่องการสื่อสารที่ถ่ายทอดไปยังบุคลากร ประธานแจ้งว่าวิสัยทัศน์ส านักหอสมุดกลางมีขอบเขตกว้าง ท า
ให้ยากในการก าหนดเป้าหมาย ทั้งนี้ประธานจะได้น าเสนอประเด็นดังกล่าวหารือผู้บริหารต่อไป เนื่องจากการ
จัดท าโครงร่างองค์กร และหมวด 1 ผู้น าองค์การจะต้องเริ่มด าเนินการแล้ว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  ระเบียบวาระท่ี 2.3 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร วันพุธที่ 27 มกราคม 2564  
          ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้คณะวิชาและส่วนงานด าเนินการเรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ 
ประธานจึงให้ นางอาทิตา  นกอยู่  กรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ตัวแทนจาก
ส านักหอสมุดกลาง รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 18/2563 เมื่อ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นว่าสมควรให้คณะและส่วนงานต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามประเด็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช . จะประเมินฯ ที่
ประชุมจึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกคณะ/ส่วนงาน ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยกรรมการซึ่งมาจากทุกคณะ/ส่วนงานและ
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และให้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2500/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีคะแนนโดยภาพรวมได้ 91.16 คะแนน ผลการประเมินผ่าน ระดับ A ซึ่งมีผลการด าเนินงานดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลการด าเนินงาน 81.76 คะแนน และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มีผลการด าเนินงาน 85.26 คะแนน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดังนี้ 

1. แบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ( 85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT (External  
Integrity & Transparency Assessment ผลการประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) และ OIT (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) ซึ่งสะท้อนคุณภาพการ
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ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง 

2. แบบวัดที่คะแนนต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือแบบวัด IIT (Internal Integrity &  
Transparency Assessment การประเมินจากภายในองค์กร) จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
 แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ 
ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่ง ( job  
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ 
ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มี 
จิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่ส าคัญ ต้อง
มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 จากข้อเสนอแนะจาก ป.ป.ช. มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้การประเมินของ
ตัวชี้วัด IIT ที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ (85 คะแนน) มีผลการประเมินที่ดีขึ้น ตามเอกสารประกอบการประชุม ใน
การนี้ มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากคณะวิชาและส่วนงาน ด าเนินการตามแผนดังกล่าว ประธานจึงเสนอให้ที่
ประชุมทราบและพิจารณาหารือถึงผู้รับผิดชอบและก าหนดระยะเวลาด าเนินการในแต่ข้อตามประเด็นที่ได้สรุป
สาระส าคัญ ดังนี้  
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เรื่อง การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลา 
1.การเสนอชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ขอความร่วมมือให้เสนอ
ชื่อผู้บริหาร หวัหน้าฝ่ายงาน เปน็
ผู้ท าแบบประเมิน หากเป็นระดับ
บุคลากรให้พิจารณาผู้ที่มี
ประสบการณ์ปฏิบัตงิานอยู่ใน
หน่วยงานมาพอสมควรเนื่องจาก
จะรับทราบกฏระเบียบมากกว่าผูท้ี่
มีประสบการณ์น้อย 

(อยู่ระหว่างด าเนนิการ) โดยท า
การเสนอชื่อผูบ้ริหารทัง้ 3 ท่าน 
เลขานุการฯ  หวัหน้าฝ่ายหอสมุด 

-นางอาทิตา นกอยู ่ น าส่งภายใน วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 

2.เปิดเผยขั้นตอนกระบวนงานที่
ให้บริการหน้างานแสดงระยะเวลา
และผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งเอกสาร
ตัวอย่างในการให้บรกิารอย่าง
ชัดเจน ณ จุดให้บริการ รวมถงึ
การเผยแพร่ผ่านช่องทางอืน่ ๆ 
เช่น เว็บไซต์หนว่ยงาน เป็นต้น 

พิจารณาจุดบริการ ที่จะจัดท า
อาจเป็นจุดบริการ เคาร์เตอร์ยืม-
คืนและจุดบริการ สืบค้น โดยให้
มีการหารือเพื่อน าเข้าที่ประชุมใน
ครั้งหน้า โดยประธานมอบหมาย
ให้ นางสาวสุมาลี วาทีหวาน 
ค้นหาเอกสารผังงานบรกิาร หาก
มีอยู่แล้วจะได้น ามาหารือปรับใช ้
หรือหากไม่พบจะต้องมีการหารือ
เพื่อการด าเนินการจัดท าขั้นตอน 
(Flowchart) ต่อไป 

-ฝ่ายหอสมุด รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 
2564 

 

3. จัดให้มีการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการหน้า
งานแก่ผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการด้วย QR CODE 
(มหาวิทยาลัยให้อิสระกับคณะ
วิชา/หนว่ยงานในการก าหนด
ค าถามของการประเมินได้เอง
ตามที่เห็นเหมาะสม) 

ประธาน แจ้งจากขอ้สรุปจากที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าเดือน ให้มีการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการ โดย
ตามที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าเดือน โดยประเมินความ 
พึงพอใจด้วยการใช้มาตร
ประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ และสร้างค าถามปลายเปิด 
ประธานขอให้ นางอาทิตา นกอยู่ 
สอบถามมหาวิทยาลัย ว่า
จ าเป็นต้องมีการประเมินด้วย QR 
Code เท่านั้นหรอืไม่ ทั้งนี้ 
นางสาวสุมาล ี   วาทีหวาน 
เสนอว่าการด าเนินการข้อนี้ มี
ความเกี่ยวพันกับข้อค าถามความ
พึงพอใจของผูใ้ช้บรกิาร ประธาน
จึงขอให้ลดจ านวนค าถามเพื่อ
หลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนของข้อมูล
โดยค านึงถงึความสะดวกในการ
ตอบของผู้ใช้บรกิารเปน็หลัก 

-นางอาทิตา นกอยู ่ รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 
2564 

 

4. มีการปรับปรุงกระบวนงานเพือ่
แสดงถึงคุณภาพก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ 

ประธานเสนอให้มีการทบทวน
การด าเนินงานตามผังงานที่ได้
จัดท าแล้วเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผงั
งานเปน็ตามขั้นตอนจริงที่เป็น
ปัจจุบัน โดยอาจท าการปรับแก้  

-ผู้รับผิดชอบทุกผังงาน รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 
2564   (กรณีเม่ือมีการ
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เรื่อง การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลา 
ลด เพิ่ม เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนงาน  
 
 

ทบทวนแล้วปรบัเปลี่ยน 
เพิ่มเติมขั้นตอน) 

5. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน
พร้อมแสดงขั้นตอนกระบวนงาน
การรับเรื่องร้องเรียน  ณ จุด
ให้บริการ 

ประธาน แจ้งทีป่ระชุมว่าเรามี
การด าเนินการในสว่นนี้ แลว้    
นางจรินทร์ คิดหมาย ฝ่าย
หอสมุดวังท่าพระ เสนอให้ มีการ
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ
ร้องเรียนเพื่อให้ผู้รับบริการทราบ
ว่าเรามีช่องทางการร้องเรียน 
ช่องทางไหนบ้าง และมีวธิีการ
ติดตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างไร 
เพื่อความชัดเจนและความ
โปร่งใสในการด าเนนิงาน 

-อาจารย์ พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม 
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง
ฝ่ายวิเทศสัมพันธแ์ละคณะท างาน
ประชาสัมพันธ ์

รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 
2564 

 

6. มีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บรหิารในการ
ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม การ
ด าเนินงานด้านคณุธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

ประธานแจ้ง ทีป่ระชุมถึง      
แนวทางการด าเนินการในข้อ 6 
ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการ
ด าเนินงานเกณฑ์ EdPEx หมวด 
1 การน าองค์การ ในเรือ่งการ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ซ่ึงจะได้น า
เรียน ผู้อ านวยการส านักหอสมุด
กลาง เพื่อใหเ้พิ่มประเด็นเรื่อง
ความโปรง่ใสร่วมกับการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ นอกจากนี้เสนอให้ นาง
อาทิตา นกอยู่ รายงาน 
โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถงึการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารในการ
ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม การ
ด าเนินงานด้านคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสของหนว่ยงาน เชน่ 
การจัดท างานเรื่องการรับรู้
จริยธรรม หรือการก ากับดแูลให้
ค าปรึกษาของผู้บรหิารในการ
ด าเนินงานต่างๆ  

-นางอาทิตา นกอยู ่ รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 
2564 

 

(ระยะเวลาเสร็จสิ้นตามการ
ด าเนินงานของหมวด 1 
เรื่องการสื่อสาร                   
การน าเสนอวิสัยทัศน ์
การมีส่วนร่วม) 

7. มีการก าหนด Job 
Description และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์  

ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าเดือน คร้ังที่ 2/2564 ให้
มีการด าเนินการในส่วนนี้ โดย
มอบหมายให้ นางสาวสนิีนาฏ 
ทรัพย์แตง น า Job 
Description เฉพาะงานหลัก 

-นางอาทิตา นกอยู่ 
-นางสาวสินนีาฏ ทรัพย์แตง 
(การจัดท า job Description) 

-อาจารย์สกนธ์ ม่วงสนุ 
รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร 
 

-นายสมภพ สุขด ี
(การน าเผยแพร่ทางเว็บไซต์) 

รายงานในทีป่ระชุม
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 
2564 

 



9 
 

เรื่อง การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลา 
จากแบบประเมินของบุคลากร 
ในส่วนภาระหน้าที่หลัก             
แจ้งเวียน และน าส่ง            
รองผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลางฝ่ายบริหารเพื่อ
มอบหมายให้กลุ่มงาน IT น าขึน้
เว็บไซต์ โดยระบุเบอร์โทรศัพท์ 
และอีเมล  เป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ในหนา้ที่งานหลกั
ของแต่ละงาน 

8. เผยแพร่ให้บุคลากรทราบถึง
การใช้งบประมาณ จัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงมี
ขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่าย 
ระยะเวลาผู้รับผิดชอบ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงการด าเนินงานในข้อ 8 โดย 
นางอาทิตา นกอยู่ เสนอให้
พิจารณาเลือกข้อมูลที่ส าคัญ
จากการรายงานทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจ าเดือนมา
แสดงที่หน้าเวบ็ไซต์ โดยให้
เข้าถึงได้เฉพาะบุคลากรภายใน  

-นางอาทิตา นกอยู่ 
(พิจารณาดงึข้อมูลการเงิน) 

-อาจารย์สกนธ์ ม่วงสนุ 
รองผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลางส านักหอสมุดกลาง
ฝ่ายบริหาร 
 

-นายสมภพ สุขด ี
(การน าเผยแพร่ทางเว็บไซต์) 

รายงานในทีป่ระชุม
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 
2564 

 

อ่ืน ๆ การใช้ทรัพย์สนิของ
ราชการ 

นางอาทิตา นกอยู่ แจ้งว่า ตาม
การประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของราชการนัน้ 
มหาวิทยาลยัขอให้มกีารแสดง
ความโปร่งใสในการน าทรัพย์สนิ
ทางราชการไปใช้ ซึ่ง
ส านักหอสมุดกลาง มีการ
ด าเนินการดูแลเรื่องการยืม-คืน
พัสดุ โดย นายสายนัต์         
พวงสุวรรณ สามารถแสดง
รายการยืม-คืนได้ ทั้งนีป้ระธาน
เสนอให้พิจารณาเพิ่มในส่วน
ทรัพย์สินของหอสมุดด้วย  

-นางอาทิตา นกอยู่ 
 

รายงานในทีป่ระชุม
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 
2564 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

     ระเบียบวาระที่ 2.4 การจัดท า Flowchart ของงานอาคารสถานที่ และคณะท างาน
ประชาสัมพันธ์ ส านักหอสมุดกลาง 
             ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารได้ประสานงานในการ
จัดท าผังงานอาคารสถานที่ กับนายกวี ชุติมานนท์ ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่  และพบว่าผังงานขาดขั้นตอน 
การแจ้งผู้บริหารทราบเมื่อมีบุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่ท างาน และยังขาดขั้นตอนการตรวจรับ การจัดจ้าง 
ระยะเวลาการตรวจรับ และการระบุผู้รับผิดชอบในการตรวจรับ จึงเสนอให้มีการปรับเพ่ิมในรายละเอียดดังกล่าว 
ส าหรับผังงานการประชาสัมพันธ์ จัดท าโดยประธานฯ จึงแจ้งรายละเอียดดังนี้ เป็นระบบการดูแลผ่านผู้บริหาร
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สูงสุดของส านักหอสมุดกลาง เมื่อคณะท างานฯ ได้รับโจทย์ เช่น การผลิตเนื้อหา (content) ให้สอดคล้องกับวัน
ส าคัญในแต่ละเดือน วันส าคัญของประเทศ และของมหาวิทยาลัย หรือภารกิจอ่ืน ๆ เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
หนึ่งในผู้บริหารจะพิจารณาชิ้นงานว่าผ่าน หรือ ต้องแก้ไข โดยใช้เวลาในการพิจารณาอย่างเร็วที่สุด ไม่เกินหนึ่งวัน 
เมื่อแก้ไขแล้วจะผ่านมาสู่คณะท างานประชาสัมพันธ์อีกครั้ง โดยคณะท างานฯจะท าการตรวจซ้ าอีก 1 รอบ เมื่อ
ผ่านการตรวจแล้วจะเป็นผลงานของผู้จัดท า (OKR)  กรณีผู้บริหารจ านวน 2 ใน 3 พิจารณาแล้วพบว่ามีประเด็น
สุ่มเสี่ยงหรืออ่อนไหวก็จะให้ชะลอไว้ก่อน โดยจะแจ้งให้ทราบภายในไม่เกินหนึ่งวัน ว่าจะต้องด าเนินการต่อหรือไม่ 
ซึ่งจะมีการพิจารณาให้ปรับแต่ง เมื่อ แก้ไขเสร็จแล้วจะเสนอให้ทีมผู้บริหารตรวจสอบอีกครั้งว่าควรด าเนินการต่อ
หรือไมห่ลังจากท่ีแก้ไขแล้วตามผังการด าเนินการดังนี้ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

     ระเบียบวาระที่ 2.5 ก าหนดการส ารวจและน าส่งข้อมูลที่ส ารวจ เรื่อง ความพึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจและความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายหอสมุด 

      ตามท่ีส านักหอสมุดกลางก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายหอสมุด ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ขอให้ฝ่ายหอสมุดส่งข้อมูล
การส ารวจมายัง นางณัชชา มณีวงศ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

     ระเบียบวาระที่ 2.6 รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตัวช้ีวัดและกิจกรรมเกณฑ์ EdPEx 
     ประธานให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตัวชี้วัดและกิจกรรมเกณฑ์ EdPEx รายงานความก้าวหน้าการ

ด าเนินการตามเอกสารประกอบการประชุมและที่ประชุมได้หารือเพ่ือการด าเนินการต่อไป ดังนี้ 

โครงร่างองค์กร  
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และอ่ืน ๆ ของบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้า 
กลุ่มอ่ืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ 
            ประธานได้หารือที่ประชุมเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการด าเนินการโดยจะแจ้งผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลางเพ่ือก าหนดเวลาในการจัดท าโครงร่างองค์กร และก าหนดวันเผยแพร่วิสัยทัศน์ในวันเดียวกันกับการ
จัดโครงการของคณะกรรมการการจัดการความรู้ ในเรื่องการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน 

หมวด 1 การน าองค์การ  
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            ประธานหารือที่ประชุมเพ่ือให้มีความก้าวหน้าในการด าเนินการ นายสมภพ สุขดี เสนอให้ ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดกลางมีการพบปะบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ก่อนที่จะท าการส ารวจความพึงพอใจต่อภาวะผู้น า
ของส านักหอสมุดกลาง ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรก าหนดวันที่ผู้บริหารพบปะบุคลากรและถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์อย่างทั่วถึง ทั้ง online และ onsite ก่อนการส ารวจ เพ่ือให้การส ารวจมีประสิทธิผลมาก
ที่สุด 
 

หมวด 2 กลยุทธ์  
ตัวช้ีวัดที่ 13. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุกสาขาด้านศิลปะการ
ออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้านโบราณคดี 
          ประธานสอบถามนางจรินทร์ คิดหมาย ถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดนี้ นางจรินทร์ คิดหมาย แจ้งที่ประชุมทราบว่าการด าเนินงานไม่น่าจะมีปัญหา สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย  

ตัวช้ีวัดที่ 14. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าชมคลังข้อมูลสะสมด้านศิลปวัฒนธรรม 
          ประธานหารือที่ประชุมกรณี ตัวชี้วัดดังกล่าวจากการด าเนินการคาดว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย        
นางจรินทร์ คิดหมาย เสนอให้ มีการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงคลังสะสมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างแพร่หลายให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น หรืออาจปรับเปลี่ยนการเข้าถึงคลังข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางให้พบง่ายและ
สะดวกส าหรับผู้สนใจ 

หมวด 3 ลูกค้า 
ตัวช้ีวัดที่ 17. ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข  
          ประธานสอบถามที่ประชุมในเรื่องการด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการเชิงลึกว่ามีการด าเนินการหรือไม่
อย่างไร ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระแจ้งว่ายังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากติดเรื่องการปรับปรุงกายภาพของตัวอาคาร 
ประธานจึงได้แจ้งก าหนดวันส่งผลการส ารวจ ภายใน 31 มีนาคม 2564 เพ่ือจะได้ด าเนินการวิเคราะห์ และ
สรุปผลต่อไป 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   
ตัวช้ีวัดที่ 23. มีคลังเก็บข้อมูลผลงานวิจัยในรูปแบบสื่อดิจิทัล   
ตัวช้ีวัดที่ 29. มีระบบและกลไกการจัดการความรู้ เช่น  การก าหนดประเด็นความรู้ การค้นหาและคัดเลือก
แนวปฏิบัติที่ดี 
          ประธานสอบถาม นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล เรื่องการด าเนินการว่าเป็นไปตามแผนการด าเนินการหรือไม่
อย่างไร ซึ่งนางวิไลรักษ์ แก้ววิไล แจ้งว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผน โดยตามก าหนดการประมาณปลาย เดือน 
มีนาคม 2564 จะมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่ไปศึกษาดูงาน ทั้งนี้ประธานเสนอให้ 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางได้เข้าร่วมในการเผยแพร่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลางด้วยโดยไม่
เกิน 20 นาทีในแต่ละกลุ่ม 

หมวด 5 บุคลากร  
ตัวช้ีวัดที่ 31. มีการวิเคราะห์ขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสายวิชาการ/สายสนับสนุน  
ตัวช้ีวัดที่ 33. มีระบบพัฒนาบุคลากรและการติดตามผลการน าทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้ วัดที่  34. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา reskill/upskill เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ 35. วิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันของบุคลากร การส ารวจวิเคราะห์ ความผูกพัน และความสุขของ
บุคลากร 
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          นางอาทิตา นกอยู่ รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 31 ,33 ว่าได้ประสานงานไปยัง
มหาวิทยาลัยในการด าเนินการนี้ เพ่ือจะได้เป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยเบื้องต้น ได้
วางแผนที่จะใช้ IDP  (Individual Development Plan)  ในการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรโดยสามารถ
พัฒนาทักษะและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการด าเนินการตัวชี้วัดที่ 34 มอบหมาย  
ให้นางสาวสินีนาฏ ทรัพย์แตง ตรวจสอบจ านวนของบุคลากร ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 30 
ในเรื่อง reskill/upskill ทั้งนี้ ประธานแจ้งว่าฝ่ายหอสมุดได้แสดงความจ านงอยากให้มีแผนการจัดอบรมภายใน
ทุกภาคการศึกษา สืบเนื่องจากกรณีการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในการให้บริการในหลายเรื่อง เพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้กับบุคลากร จึงเห็นควรให้ทุกฝ่ายหอสมุดมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมการใช้โปรแกรม Endnote ส าหรับตัวชี้วัดที่ 35 
วิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันบุคลากร นางอาทิตา นกอยู่ แจ้งว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจะน ากรอบการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการเพ่ือจะได้เป็นทิศทางเดียวกัน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2.7 รายงานข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินการโครงร่างและหมวด 1-7 ตามเกณฑ์ 
EdPEx เพื่อสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ความก้าวหน้าการด าเนินการโครงร่างและหมวด 1-7 ตามเกณฑ์ EdPEx  
การด าเนินงานเป็นไปตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
           ระเบียบวาระที่ 3.1 การส ารวจความผูกพันต่อองค์กรและความสุขในการท างาน 
            นางจรินทร์ คิดหมาย สอบถามเรื่องจากการจัดท าการส ารวจความผูกพันต่อองค์กรและความสุขในการ
ท างานว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ  
            นางอาทิตา นกอยู่ กล่าวว่า ในส่วนของการส ารวจความผูกพันต่อองค์กรและความสุขในการท างาน 
ไม่ได้น าเครื่องมือ HAPPINOMETER มาด าเนินการเนื่องจากการด าเนินการอาจไม่ครอบคลุมตามบริบทของส านัก
หอสมุดกลาง เพ่ือให้เป็นทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้น าแบบส ารวจของมหาวิทยาลัยมา
ประยุกต์ใช้ โดย ส านักงานส านักหอสมุดกลาง งานบุคคลจะเป็นผู้ด าเนินการ 
            ประธานเสนอให้ท าเป็น Google form แล้ว ให้น าค าถามส่งมายังไลน์กลุ่มโดยประธานจะพิจารณา
รูปแบบค าถามอีกครั้ง โดยทั้งนี้ขอให้ส่งก่อนการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในการประชุม
ครั้งถัดไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 
 

           ระเบียบวาระที่ 3.2  การจัดหาคู่เทียบ 
            นางสมปอง มิสสิตะ เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องคู่เทียบ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ยังไม่มี
ข้อสรุปในการด าเนินการดังกล่าว ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าได้หารือร่วมกับ นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค ว่า
ส านักหอสมุดกลางควรพิจารณาวิเคราะห์จากจุดแข็งของตนเอง เพ่ือหาคู่เทียบที่มีศักยภาพสูงกว่า และไม่ควร
เลือกที่ใดที่หนึ่ง เพราะเนื่องจากเรามีบริการที่โดดเด่น ในเรื่องฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดที่มีฐานข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมเทียบเคียงกับส านักหอสมุดกลางน่าจะเป็น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ เรื่องคลัง
ปัญญาเทียบเคียงกับหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคู่เทียบที่มีศักยภาพสูงกว่าและน ามาซึ่งความ
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ท้าทายเพ่ือให้เกิดการพัฒนางานขององค์กร ประธานจึงขอน าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าเห็นด้วยกับคู่เทียบที่
เสนอหรือไม ่

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 

 

 

ปิดประชุมเวลา 12.10 น. 
 
 

                                                                            (นางณัชชา   มณีวงศ์)   
                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

 

 

                                                                            
                                                                           (อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม) 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
 
 

 




