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รายงานการประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 

ห้องประชุม 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
                          ------------------------------------------- 

 

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. นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค                                      กรรมการ 
11. นางสาวกรุณา  ศรีเจริญ                                     กรรมการ  
12. นางณัชชา มณีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 

เปิดประชุม เวลา 8.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม  
          ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ประชุมออนไลน์ (ZOOM) 

 

       ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่  2/2564 ในวันศุกร์ ที่  19 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมออนไลน์ (ZOOM) ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ระเบียบวาระที่ 2.1 ก าหนดปฏิทิน และคู่มือแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ม.ศิลปากร 
  ประธานมอบหมายให้นางณัชชา มณีวงศ์ รายงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ กองประกันฯ มหาวิทยาลัยแจ้ง

ปฏิทินการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ EdPEx คือ ก าหนดการส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง
ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และก าหนดการประเมินประมาณเดือน สิงหาคม-กันยายน 2564 ซึ่งกองประกันได้
สอบถามมายังส านักหอสมุดกลางเรื่องก าหนดวันประเมิน โดยผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางได้แจ้งก าหนดวัน
ประชุม consensus ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และก าหนดรับการประเมิน วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ส าหรับคู่มือ
ที่มหาวิทยาลัยแจ้ง เป็นคู่มือของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา           
ปีการศึกษา 2563 โดยอ้างอิงจากคู่มือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 
ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑ์บางส่วนที่แตกต่างจากเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 
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2558-2561 นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดกรอบการด าเนินการของเกณฑ์แต่ละประเภท เช่น การจัดท า SAR ตาม
เกณฑ์ EdPEx  จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 โครงร่างองค์กร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 และ
หมวด 1-7 ไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 กรอบการด าเนินงาน ช่วงเวลาเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 รอบปี
ปฏิทิน ใช้ในการตรวจนับจ านวน และประเมินผลงานทางวิชาการทั้งประเภทงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/น าเสนอ
ผลงาน และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเผยแพร่ ทั้งนี้ รอบปีปฏิทินในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จะใช้ปีปฏิทินเดียวกับปีการศึกษาที่ประเมิน เช่น ประเมินปีการศึกษา 2563 จะใช้ปีปฏิทิน 2563 คือ 
ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้น รอบปีการศึกษา ใช้ในการประเมินเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการส าเร็จการศึกษา การค านวณสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
โดยรอบปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา เช่น ประเมินปีการศึกษา 2563 คือ ระหว่าง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้น รอบปีงบประมาณ ใช้ในการประเมินตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การเงิน โดยจะใช้ปีงบประมาณเดียวกับปีการศึกษาที่ประเมิน 
เช่น ประเมินปีการศึกษา 2563 จะใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2563 เป็นต้น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
           ระเบียบวาระท่ี 3.1 การติดตามการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดส านักหอสมุดกลางและการด าเนินงาน 
หมวด1-7 เกณฑ์ EdPEx การด าเนินงาน ITA และกระบวนการที่พัฒนาเพิ่ม 

   ประธานติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการของ ตัวชี้วัดส านักหอสมุดกลางและการด าเนินงาน 
หมวด1-7 เกณฑ์ EdPEx การด าเนินงาน ITA และกระบวนการที่พัฒนาเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

หมวด/ ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
โครงร่างองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และอื่น ๆ ของบุคลากร 
ผู้เรียน ลูกค้า กลุ่มอ่ืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ 
และคู่ความร่วมมือ    
มี 2 ประเด็นคือ 
 
1.การรับรู้ประเด็นเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ค่านยิม แผน   
กลยุทธ์ และอ่ืน ๆ ของบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อ่ืนตามที่ก าหนด 
2. ประสิทธิผลของช่องทางการสื่อสาร/ถ่ายทอด เช่น 
ร้อยละของผู้ที่รับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ 
และอ่ืน ๆ จากแต่ละช่องทาง/วิธีการสื่อสาร 

 
นายสมภพ สุขดี ได้ด าเนนิการจดัท าแบบสอบถามเรื่องการรับรูว้ิสัยทัศน์
แล้ว (ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแบบมีข้อแก้ไขแล้ว) 
 
 
 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางได้เผยแพร่ยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลางไปยังบุคลกรใน
โอกาสผู้บริหารพบปะบุคลากร ตามวิทยาเขตแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจการรับรู้วิสัยทัศน์ นอกจากนี้จะมี
การจัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้บุคลากรทั้ง 3 วิทยาเขตได้มีส่วนร่วมและช่วยกัน
ทบทวนวิสัยทัศน์  คือ 1.การสกัดความรู้จากการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ค่านิยม ของส านักหอสมุดกลางพร้อมการทดสอบการรับรู้เรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นการสร้างกลไกใน
การเผยแพร่วิสัยทัศน์ และค่านิยม นางสมปอง มิสสิตะ เสนอให้คณะกรรมการการจัดการความรู้พิจารณาการสกัดความรู้
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หมวด/ ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
จากการศึกษาดูงานว่าควรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ส านักหอสมุดกลางอย่างไรด้วย 

หมวด 1 การน าองค์การ 
ตัวชี้วัดที่ 5. * ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในแต่ละปีการศึกษา  

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ได้หารือกับผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางเพ่ือก าหนดวันร่าง รายงานการประเมินตนเอง
เกณฑ์ EdPEx  ทั้ง ในส่วนของ โครงร่าง (OP) หมวด 1 และหมวด 2 โดยผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางจะได้นัด            
นายสมภพ สุขดี งานนโยบายและนวัตกรรม ด าเนินการหลัง วันที่ 15 เมษายน 2564  

การส ารวจความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อผู้น า
ของส านักหอสมุดกลาง 

ก าหนดให้ผู้บริหารพบปะบุคลากรและควรเผยแพร่วิสัยทัศน์ ยทุธศาสตร์ 
ทั้ง online และ on-site ก่อนท าการส ารวจ เพื่อให้การส ารวจจะได้
สะท้อนถึงผลอย่างแทจ้ริง 
 

การส ารวจความพึงพอใจต่อภาวะผู้น าของส านัก
หอสมุดกลาง 

ประธานเสนอให้พิจารณาในวาระเพ่ือพิจารณาต่อไป 

หมวด 2 กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
คลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุกสาขาด้าน
ศิลปะการออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้าน
โบราณคด ี
 

 
เป้าหมายปีการศึกษา 2563 : ร้อยละ 20 
- ผลรวมจ านวนผลงานที่น าเข้าคลังข้อมูลด้านศลิปวฒันธรรม ตั้งแต่

ปีการศึกษา 2562 จนถึงธันวาคม 2563 เท่ากับ 552 รายการ 
แบ่งเป็น ปีการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 - 14 กรกฎาคม 
2563)  จ านวน 397 รายการ ปกีารศึกษา 2563  (12 กรกฎาคม 
2563 – 20 มกราคม 2564 ) จ านวน 155 รายการ 

- ค่าเป้าหมายจ านวนผลงานทีน่ าเข้าคลังข้อมูล ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562 ถึงสิ้นปีการศึกษา 2566 เท่ากับ 3,000 รายการ (ข้อมูลที่
ต้องน าเข้าเฉลี่ยปีการศึกษาละ 600 รายการ) 
 

ผลรวมจ านวนผลงานที่น าเข้าคลังข้อมูล ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงธันวาคม 2563

ค่าเป้าหมายจ านวนผลงานที่น าเข้าคลังข้อมูลต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงสิ้นปีการศึกษา 2566
X100 

 
(397 + 155)

3000
× 100 =  18.4 

ผลการด าเนินงาน   
จ านวนผลงานที่น าเข้าคลังข้อมลูตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 20 
ม.ค. 2564 จ านวน 552 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.4 ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม - 13 กรกฎาคม 2564 ต้องน าข้อมูลเข้าคลังปัญญาอีกอย่าง
น้อย จ านวน 45 รายการ จึงจะได้  ร้อยละ 20 ตามเปา้หมายทีก่ าหนด
ไว ้
 

ประธานสอบถาม นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค ในการด าเนินการตัวชี้วัดที่ 13  ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าคลังข้อมูล    
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุกสาขาด้านศิลปะการออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้านโบราณคดี  นางสาวจุฑามาศ 
ถึงนาค แจ้งว่าทางกองประกันฯ ได้มีการทบทวนค าอธิบายตัวชี้วัดนี้ใหม่ คือ การจัดท าคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
หมายถึงจ านวนการน าเข้าข้อมูลทางด้านศิลปะ การออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และโบราณคดี  ในคลังปัญญา
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หมวด/ ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository: SURE) ซึ่งเป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ได้แก่ บทความทางวิชาการ หนังสือ/ ต ารา รายงานการวิจัย ศิลปนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ภาพถ่าย ผลงานทาง
ศิลปะ ผลงานการออกแบบ และผลงานการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล ส านักหอสมุดกลาง ด าเนินการจัดท าระบบการติดตามการน าข้อมูลและภาพ ศิลปิน ศิลปะ 
การออกแบบ สถาปัตยกรรม โบราณคดี และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล เข้าคลังข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการวัดความส าเร็จจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการจัดท าคลั งข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รวบรวมทุกศาสตร์สาขา อาทิ ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม 
และด้านโบราณคดี ในแต่ละปีการศึกษา ผลงานทั้งหมดที่ตั้งเป้าหมายจะน าเข้าคลังข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2562 ถึง 
2566 จ านวน 3,000 ชิ้น โดยก าหนดเป้าหมายคือ  
 

2563 ร้อยละ 20 
2564 ร้อยละ 50 
2565 ร้อยละ 80 
2566 ร้อยละ 100 

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้เงินสนับสนุน จ านวน 1,000,000 บาท ในการด าเนินการ โดยทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้ ส านัก
หอสมุดกลางท าหนังสือหารือมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดตั้งงบประมาณในการบ ารุงรักษาระบบดังกล่าว ปีละประมาณ 60,000 
บาท 
 

ตัวชี้วัดที่ 14. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าชม
คลังข้อมูลสะสมด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

เป้าหมายปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 10  
- จ านวนผู้เข้าคลังข้อมูลสะสมดา้นศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษาปจัจุบัน 
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ถึง 20 มกราคม 2564 เวลา 14.54 น.
เท่ากับ 2,086 คร้ัง 
- จ านวนผู้เข้าคลังข้อมูลสะสมดา้นศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษาในปี
การศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 14 กรกฎาคม 
2563 เท่ากับ 2,907 คร้ัง 
 

 จ านวนผู้เข้าชมคลังฯ ในปีการศึกษาปัจจุบัน − จ านวนผู้เข้าคลังฯ ปีการศึกษาที่ผ่านมา

จ านวนผู้เข้าชมคลังฯ ปีการศึกษาที่ผ่านมา
 × 100 

 
2,086 − 1,870

2,907
 × 100 =  −28.24% 

ผลการด าเนินงาน  
เมื่อค านวณตามสูตรข้างต้น ร้อยละของผู้เข้าชมคลงัข้อมูลสะสม
ศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ถึง 20 มกราคม 2564  
เวลา 14.54 เท่ากับ  -28.24%  เป้าหมายปีการศึกษา 2563 ต้องการ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จะต้องมีจ านวนผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 3,198 คร้ัง 
ดังนั้นในช่วงเวลาตั้งแตว่ันที่ 21 มกราคม ถึง 13 กรกฎาคม 2564 
จะต้องมีผู้เข้าชมอีกเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 291 คร้ัง 

ประธานสอบถาม นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค ในการด าเนินการตัวชี้วัดที่ 14. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้เข้าชมคลังข้อมูลสะสม
ด้านศิลปวัฒนธรรม   โดยสรุปดังนี้  คลังข้อมูลสะสมด้านศิลปวัฒนธรรม ผลรวมจ านวนผู้เข้าชมคลังข้อมูลสะสมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจาก 3 แหล่ง โดยสามารถนับได้ทั้งจ านวนครั้งหรือจ านวนคน  จากผู้เข้าชมฐานข้อมูลออนไลน์ศิลปกรรม
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หมวด/ ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
สะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Database) ซึ่งได้รวบรวมรายการผลงานศิลปกรรมจากการประกวดศิลปกรรมใน
ระดับชาติ คือ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ และการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
ของศิลปินรุ่นเยาว์ (คลังสะสมออนไลน์) ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2562 – 14 ก.ค. 2563 มีผู้เข้าคลัง
สะสมด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2,907 ครั้ง จากตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้เข้าชมคลังข้อมูลด้านศิลป       
วัฒนธรรมในปี 2563 คือ ร้อยละ 10 ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 นี้ จะต้องมีผู้เข้าชมตามเป้าหมายคือ จ านวน 3,197.7 
ครั้ ง (2,907 + 290.7 = 3,197.7 ) โดยในรอบ 6 เดือนแรกของปีการศึกษา 2563 (12 กรกฎาคม 2563 - 20 
มกราคม  2564) นี้มีผู้ เข้าชมจ านวน 2,086 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65.2 ของค่าเป้าหมาย (3,198 ครั้ง) ทั้ งนี้ รอง
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารก าลังด าเนินการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง เพ่ือให้ง่ายแก่การ
เข้าถึงคลังสะสมด้านศิลปวัฒนธรรม 

หมวด 3 ลูกค้า 
ตัวชี้วัดที่ 17. ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 

หอสมุดได้รับข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน ซึ่งชี้แจ้ง แก้ไขและด าเนินการ 
ประสานกับผู้เก่ียวข้อง 
- ผ่านช่อง suggest Library จ านวน 6 ข้อ จาก 7 ข้อร้องเรียน  
-ข้อร้องเรียนผ่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยจ านวน 1 ข้อ  
ยังไม่มีการส ารวจเชิงลึก 

ที่ประชุมเสนอให้ ฝ่ายหอสมุดพิจารณาค าร้องที่ได้รับร่วมกัน ว่าเป็นข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ และสรุปประเด็น 
พร้อมจ านวนของข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากค าอธิบายข้อร้องเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ค าร้องเรียน คือ         
ค าร้องเรียนจากผู้รับบริการที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และแจ้ง
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ  

การส ารวจวิเคราะห์ ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ     
ของลูกค้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ แจกแบบสอบถาม ทั้งฉบับ Online และ -
On-site 

ประธานสอบถามความก้าวหน้าการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของแต่ละหอสมุดซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้ การส ารวจ
แบบสอบถามทาง on-site หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส ารวจจากผู้ใช้บริการภายใน จ านวน 100 ราย หอสมุด       
วังท่าพระ จ านวน 209 ราย ผู้ใช้บริการภายนอก จ านวน 2 ราย หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผู้ใช้บริการภายใน 
จ านวน 37 ราย ผู้ใช้บริการภายนอกจ านวน  2 ราย ส าหรับการส ารวจทาง online มอบให้งานนโยบายและนวัตกรรม 
สรุปจ านวนแจ้งอีกครั้ง ทั้งนี้ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางทีมคณะท างานประชาสัมพันธ์ ได้ให้การ
สนับสนุนรางวัลแก่ฝ่ายหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต วิทยาเขตละ 4 ชิ้น ส าหรับนักศึกษาที่ตอบค าถาม เพ่ือเป็นกลไกในการ
ส ารวจข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะท าให้เราได้ข้อมูล pain point ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 23. มีคลังเก็บข้อมูลผลงานวิจัยใน
รูปแบบสื่อดิจิทัล   

เป้าหมายปีการศึกษา 2563 คณะเผยแพร่ผลงานที่โดดเด่น คณะละ 3 
ชิ้น ผลการด าเนนิงาน 

ส านักหอสมุดกลางได้จัดตั้งคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Silpakorn University Repository : SURE) ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ รายงานการวิจัย 
บทความทางวิชาการ หนังสือ ต ารา ผลงานทางศิลปะ ผลงานสร้างสรรค์ 
วิทยานิพนธ์ และคู่มือปฏิบัติงานของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นคลังข้อมูลที่ เป็น
ผลผลิตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งจากหน่วยงานและจากตัวบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันคลังปัญญาฯ มีข้อมูลจ านวน 14,380 รายการ 

ในปีการศึกษา 2563 ส านักหอสมุดกลางได้รับมอบหมายจาก
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หมวด/ ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในหมวด 2  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ 
13 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าคลังข้อมูลด้านศิลปวฒันธรรมที่รวม
ทุกสาขาวิชาด้านศิลปะ การออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้าน
โบราณคดี และหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
มาตรการที่  19 จัดท าคลังเก็บข้อมูลผลงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล ทั้ง
รูปแบบของหนังสือ สื่อวารสาร หรือต าราต่าง ๆ (IR) ตัวชี้วัดที่ 25 มีคลัง
เก็บข้อมูลผลงานวิจัยในรูปแบบสือ่ดิจิทัล เป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานที่
ได้รับรางวัล และผลงานที่โดดเด่นของคณะวิชาต่าง ๆ น าขึ้นบนคลัง
ความรู้ของมหาวิทยาลัย  
          ส านักหอสมุดกลางจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) : 
SU Society's Pride & Awards เพื่อพัฒนาโปรแกรม DSpace ที่ใช้ใน
การจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้นโดยเพิ่มชุมชน SU Society's Pride & Awards และพัฒนารูปแบบ
การจัดเก็บสถิติ วิธีการน าเข้าข้อมูลที่โดดเด่นของคณะวิชาโดยการ
บันทึกข้อมูลครั้งเดียวโดยให้มีการแสดงผลทั้งในส่วนของคณะวิชาที่เป็น 
เจ้าของผลงานและชุมชน SU Society's Pride & Awards รวมทั้งการ
น าเข้าผลงานทางวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ให้ รองรับกับระบบ 
iThesis ห รื อ  Integrated Thesis & Research Management 
System 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผน   
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยส านักหอสมุดกลางอยู่
ระหว่างการน าเสนอโครงการ พร้อมร่าง TOR และใบเสนอราคาจาก
บริษัทที่มีความช านาญด้านการพัฒนาโปรแกรม DSpace และ iThesis 
เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาคลังปัญญาฯ จากทาง
มหาวิทยาลัย ก าหนดระยะเวลาพัฒนาคลังปัญญาฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง 
ช่วงละ 3 เดือน รวมเป็นเวลา 6 เดือน เมื่อพัฒนาคลังปัญญาฯ ช่วงแรก
แล้วเสร็จจะน าเข้าผลงานที่โดดเด่นของคณะวิชาต่อไป  
 
หัวหน้าหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รายงาน 
ประสานงานและเพิ่มเติมข้อมูลในคลังปัญญามหาวิทยาลยัศิลปากรให้
ครอบคลุมผลงานวชิาการของบคุลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประกอบด้วย 
- สารนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
- รายงานการวิจัยของคณาจารย์ 
- คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนบัสนุน  
 

ประธานสอบถามความก้าวหน้า การด าเนินการ ตัวชี้วัดที่ 23 คลังเก็บข้อมูลผลงานวิจัยในแบบสื่อดิจิทัล นางสาว
จุฑามาศ ถึงนาค แจ้งที่ประชุมว่าผลงานนี้ต้องเป็นผลงานที่โดดเด่นทั้งของนักศึกษาและของอาจารย์  โดยมหาวิทยาลัย 
ก าหนด KPI ให้คณะวิชาส่งผลงานที่โดดเด่นเข้าคลังข้อมูล คณะละ 3 ชิ้น ซึ่งปัจจุบันไม่ทราบว่าผลงานดังกล่าวคณะวิชา
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หมวด/ ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
จัดส่งไปที่ใด ที่ประชุมมอบหมายให้นางอาทิตา นกอยู่ (เลขานุการฯ) สอบถามมหาวิทยาลัยต่อไปเพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย  

 

ตัวชี้วัดที่ 29. มีระบบและกลไกการจัดการความรู้ 
เช่น  การก าหนดประเด็นความรู้ การค้นหาและ
คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ซึ่งเปน็ตัวแทนจาก
หน่วยงานภายในของส านักหอสมุดกลาง 

2. มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพื่อทบทวนและจัดท า
แผนการจัดการความรู้ ประจ าปงีบประมาณ 2564 

3. จัดท าแผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) ส านักหอสมุดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

4. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ส านักหอสมุดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้รับอนุมัติแล้วโดยผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลาง 

5. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง
รับทราบ 

6. ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ฯ 
 

ประธานได้สอบถาม นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ ว่ามีการด าเนินการกิจกรรมใดบ้าง 
ซึ่งได้ข้อสรุปว่า จะมีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1. การถอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณราชการ ประจ าปีงบประมาณ
2564 และ 2 .การสกัดความรู้ จากการศึกษาดู งาน  ห้ องสมุดสถาบัน อุดมศึกษาส่วนกลาง และพ้ืนที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานเสนอให้การด าเนินการในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งข้อ 1 และ 2 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ
ส านักหอสมุดกลาง เพ่ือให้มีเป้าหมายชัดเจน ส าหรับในการด าเนินการกิจกรรมถอดองค์ความรู้  ควรมีการศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดีด้วย นอกจากการรวบรวมองค์ความรู้เป็นรูปเล่ม ควรมีการบันทึกข้อมูลบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ในรูปของสื่ออ่ืนๆ 
ที่น่าสนใจอีกด้วย นางสมปอง มิสสิตะ เสนอความเห็นว่าควรมีถอดองค์ความรู้บุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยู่ด้วย 

หมวด 5 บุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ 31. มีการวิเคราะห์ขีดความสามารถของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการ/สายสนับสนุน 

 
ประสานงานไปยงัมหาวิทยาลัยในการด าเนินการนี้ เพื่อจะได้เปน็การ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับมหาวทิยาลัยต่อไป โดยเบื้องต้น ได้วางแผนที่
จะใช้ IDP (Individual Development Plan) ในการขับเคลื่อนเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรโดยสามารถพัฒนาทักษะและน าไปใช้ในการปฏบิัติงาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพต่อไป ส าหรับการด าเนนิการตัวชี้วดัที่  

ตัวชี้ วัดที่  33. มีระบบพัฒนาบุคลากรและการ
ติดตามผลการน าทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

นางอาทิตา นกอยู่ รายงานว่าได้สอบถามการด าเนินการใน ตัวชี้วัดที่ 31 และ 32 พบว่าทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้
ด าเนินการและยังไม่มีข้อมูลเรื่องดังกล่าว ประธานเสนอให้ส านักหอสมุดกลางพิจารณาสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนบุคลากรได้ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้จากแบบสอบถามความผูกพันของ
บุคลากร 

ตัวชี้วัดที่ 34. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา reskill/upskill เพื่อรองรับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

มอบหมาย  ให้นางสาวสินีนาฏ ทรัพย์แตง ตรวจสอบจ านวนของ
บุคลากร ตามค่าเป้าหมายร้อยละ 30 ในเรื่อง reskill/upskill 

ตัวชี้วัดที่ 35. วิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันของ การด าเนินการปีนี้ ไม่ได้ใช้ HAPPINOMETER แต่จะใช้ข้อมูลที่ทาง
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หมวด/ ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
บุคลากร มหาวิทยาลัยได้ส ารวจและน ามาปรับลด-เพิ่มค าถามให้สอดคล้องกับ

บริบทของส านักหอสมุดกลางและน าผลการส ารวจไปวิเคราะห์ต่อไป
ต่อไป 

การส ารวจวิเคราะห์ ความผูกพัน และความสุขของ
บุคลากร 

ประธานเสนอให้พิจารณาตัวชี้วัดที่ 34 และ 35 ในวาะ 4.1 เรื่องเพ่ือพิจารณาต่อไป 

การด าเนินงาน ITA 
1.การเสนอชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ขอความ
ร่วมมือให้เสนอชื่อผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน เป็นผู้ท า
แบบประเมิน หากเป็นระดับบุคลากรให้พิจารณาผู้ทีม่ี
ประสบการณ์ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานมาพอสมควร
เนื่ องจากจะรับทราบกฏระเบียบมากกว่าผู้ที่ มี
ประสบการณ์น้อย 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) โดยท าการเสนอชื่อผู้บริหารทั้ ง 3 ท่าน 
เลขานุการฯ  หัวหน้าฝ่ายหอสมุด 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ในข้อที่ 1 

2.เปิดเผยขั้นตอนกระบวนงานที่ให้บริการหน้างาน
แสดงระยะเวลาและผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งเอกสาร
ตัวอย่างในการให้บริการอย่างชัดเจน ณ จุดให้บริการ 
รวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์
หน่วยงาน เป็นต้น 

พิจารณาจุดบริการ ที่จะจัดท าอาจเป็นจุดบริการ เคาร์เตอร์ยืม-คืนและ
จุดบริการ สืบค้น โดยให้มีการหารือเพื่อน าเข้าที่ประชุมในคร้ังหน้า โดย
ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุมาลี วาทีหวาน ค้นหาเอกสารผังงาน
บริการ หากมีอยู่แล้วจะได้น ามาหารือปรับใช้ หรือหากไม่พบจะต้องมี
การหารือเพื่อการด าเนินการจัดท าขั้นตอน (Flowchart) ต่อไป 

ประธานสอบถาม ขั้นตอนการบริการ ยืม-คืนหนังสือ จาก นางสาวสุมาลี วาทีหวาน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า พบขั้นตอนการ
บริการยืม-คืน และได้น าส่ง นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค เพ่ือพิจารณาขั้นตอนการด าเนินงานต่อไปแล้ว 

3. จัดให้มีการประเมินประสิทธภิาพการให้บริการ
หน้างานแก่ผู้มาตดิต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการด้วย 
QR CODE (มหาวิทยาลัยให้อิสระกับคณะวิชา/
หน่วยงานในการก าหนดค าถามของการประเมินได้
เองตามที่เห็นเหมาะสม) 

ประธาน แจ้งจากข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน ให้มี
การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ โดยตามที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าเดือน โดยประเมินความ พึงพอใจด้วยการใช้มาตรประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ และสร้างค าถามปลายเปิด ประธานขอให้ นาง
อาทิตา นกอยู่ สอบถามมหาวิทยาลัย ว่าจ าเป็นต้องมีการประเมินด้วย 
QR Code เท่านั้นหรือไม่ ทั้งนี้ นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน เสนอว่าการ
ด าเนินการข้อนี้  มีความเกี่ยวพันกับข้อค าถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ประธานจึงขอให้ลดจ านวนค าถามเพื่อหลีกเลี่ยงความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลโดยค านึงถึงความสะดวกในการตอบของผู้ใช้บริการ
เป็นหลัก 

ประธานได้สอบถาม นางอาทิตา นกอยู่ ว่ามหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องมีการประเมินด้วย QR Code เท่านั้นหรือไม่ โดยได้
ข้อสรุปว่า ทางมหาวิทยาลัยเสนอให้เป็นการด าเนินงาน QR Code แต่หากมีวิธีการอ่ืนที่สะดวกโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย
สามารถด าเนินการได้อย่างดี มีประสิทธิภาพก็สามารถด าเนินการได้ 

4. มีการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อแสดงถึงคุณภาพ
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดประเมินคุณภาพการให้บริการ 

ประธานเสนอให้มีการทบทวนการด าเนินงานตามผังงานทีไ่ด้จัดท าแล้ว
เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผังงานเปน็ตามขั้นตอนจริงที่เปน็ปจัจุบนั โดยอาจท า
การปรับแก้  ลด เพิ่ม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน  

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีงานใดบ้างที่ประสงค์ท าการทบทวนเพื่อปรับผังงาน ให้เป็นปัจจุบัน นางสมปอง มิสสิตะ 
แจ้งว่าจะมีการทบทวนและปรับผังการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดตามขั้นตอนที่มีการปรับเปลี่ยนและจะได้แจ้งให้ทราบ
ต่อไป นางสาวสุมาลี วาทีหวาน แจ้งที่ประชุมจะด าเนินการจัดท าผังงานการเก็บรักษาเงินนอกเวลาราชการ (การเก็บ
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หมวด/ ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
รักษาเงินหลังการน าส่งเงินให้มหาวิทยาลัยแล้ว) เพ่ิมอีกด้วย นอกจากนี้ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาผังงาน
บ ารุงรักษาอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์ตามรายละเอียดที่แสดงบนจอภาพให้เพ่ิมขั้นตอนการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร 
ดังนี้ 
กรณีประเมินแล้วสามารถซ่อมแซมเองได้ 

1. เมื่อประเมินปัญหาและพบว่าซ่อมแซมเองได้ หรือ จัดหาบริษัทซ่อมแซม ให้เพ่ิมข้ันตอนแจ้งผลการประเมินไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารทราบด้วย 

2. ก่อนบริษัทจะเข้าท าการซ่อมแซม ให้เพ่ิมข้ันตอน แจ้งผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารทราบก่อน 
กรณีประเมินแล้วไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ ใหบ้ริษัทเป็นผู้ซ่อมแซม 

3. ก่อนบริษัทจะเข้าท าการซ่อมแซม ให้เพ่ิมข้ันตอน แจ้งผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบก่อน 
4. เมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้ว ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารทราบด้วย 

5. ก าหนดช่องทางการร้องเรียนพร้อมแสดงขั้นตอน
กระบวนงานการรับเรื่องร้องเรียน  ณ จุดให้บริการ 

ประธาน แจ้งที่ประชุมว่าเรามีการด าเนินการในส่วนนี้แล้ว นางจรินทร์ 
คิดหมาย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการร้องเรียนเพื่อให้ผู้รับบริการทราบว่าเรามีช่องทางการ
ร้องเรียน ช่องทางไหนบ้าง และมีวิธีการติดตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างไร 
เพื่อความชัดเจนและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์จะได้จัดท า inforgraphic แสดงขั้นตอนและช่องทางการ
ร้องเรียน บนหน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง เฟซบุ๊ก ส่วนในทางกายภาพให้ฝ่ายหอสมุดมีการติดตั้งกล่องรับข้อร้องเรียน
ด้วย 

6. มีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารในการปรับปรุง พัฒ นา ส่ งเสริม  การ
ด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่ งใสของ
หน่วยงาน 

ประธานแจ้ง ที่ประชุมถึงแนวทางการด าเนินการในข้อ 6 ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินงานเกณฑ์ EdPEx หมวด 1 การน าองค์การ 
ใน เรื่องการถ่ ายทอดวิสั ยทั ศน์  ซึ่ งจะได้น า เรียน  ผู้ อ านวยการ
ส านักหอสมุดกลาง เพิ่มประเด็นเรื่องความโปร่งใสร่วมกับการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ นอกจากนี้เสนอให้ นางอาทิตา นกอยู่ รายงาน โครงการ/
กิจกรรม ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุง พัฒนา 
ส่งเสริม การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
เช่น การจัดท างานเรื่องการรับรู้จริยธรรม หรือการก ากับดูแลให้
ค าปรึกษาของผู้บรหิารในการด าเนินงานต่างๆ  

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าได้แจ้งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วม   

7. มีการก าหนด Job Description และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์  

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน 
ครั้งที่ 2/2564 ให้มีการด าเนินการในส่วนนี้ โดยมอบหมายให้ นางสาว
สินีนาฏ ทรัพย์แตง น า Job Description เฉพาะงานหลักจากแบบ
ประเมินของบุคลากร ในส่วนภาระหน้าที่หลักแจ้งเวียน และน าส่ง            
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารเพื่อมอบหมายให้กลุ่ม
งาน IT น าขึ้นเว็บไซต์ โดยระบุเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล  เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ในหน้าที่งานหลักของแต่ละงาน 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ Job Description ปัจจุบันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าเดือนแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและด าเนินการออกแบบ Inforgraphic 

8. เผยแพร่ให้บุคลากรทราบถึงการใช้งบประมาณ   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการด าเนินงานในข้อ 8 โดย นางอาทิ
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หมวด/ ตัวชี้วัด การด าเนินการ 
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณผล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงมีขั้นตอน
กระบวนการเบิกจ่าย ระยะเวลาผู้รับผิดชอบ 

ตา นกอยู่ เสนอให้พิจารณาเลือกข้อมูลที่ส าคัญจากการรายงานที่ประชมุ
คณะกรรมการประจ าเดือนมาแสดงที่หน้าเว็บไซต์ โดยให้เข้าถึงได้เฉพาะ
บุคลากรภายใน  

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าจะได้พิจารณาข้อมูลงบประมาณที่ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน และ
พิจารณาร่วมกันต่อไปว่าข้อมูลใดบ้างที่สามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับทราบได้ ข้อมูลใดที่เผยแพร่ได้เฉพาะภายใน 

9. อ่ืน ๆ การใช้ทรัพย์สินของราชการ นางอาทิตา นกอยู่ แจ้งว่า ตามการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการนั้น มหาวิทยาลัยขอให้มีการแสดงความโปร่งใสใน
การน าทรัพย์สินทางราชการไปใช้ ซึ่งส านักงานส านักหอสมุดกลาง มีการ
ด าเนินการดูแลเรื่องการยืม-คืนพัสดุ อยู่แล้วสามารถแสดงรายการยืม-
คืนได้ ทั้งนี้ประธานเสนอให้พิจารณาเพิ่มในส่วนทรัพย์สินของหอสมุด
ด้วย  

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ นายสายันต์ พวงสุวรรณ ได้จัดท าผังงานการยืมทรัพย์สินทางราชการแล้ว  

กระบวนงานที่พัฒนาเพิ่ม 
1. การจัดท า Flowchart ให้มีการทบทวนผงังาน และท าการปรับแก้ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใน

กระบวนงาน 
 

ประธานขอให้ที่ประชุมน า Flowchart แต่ละงานให้กับนายสมภพ สุขดี เพ่ือด าเนินการ แสดงไว้หน้าเว็บไซต์ส านัก
หอสมุดกลางและงานต่าง ๆ  หากมีการทบทวนปรับแก้ ให้แจ้งไปยังนายสมภพ เพื่อปรับปรุงผังงานใหม่ต่อไป 

2. การรับรู้จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยู่ระหว่างประเมินการรับรู้ 

นางณัชชา มณีวงศ์ แจ้งที่ประชุมทราบงานบุคคลได้ท าเรื่องแจ้งเวียนบุคลากรด าเนินการส ารวจการรับรู้จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ทั้งนี้จะได้สรุปจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ยังไม่ได้ตอบให้มีการ
ส ารวจต่อไป 

3. การประชาสัมพันธ์ มีการทบทวนเพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์เรื่อง คลังข้อมูลสะสมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานตัวชี้วัด ที่ 14 คลังข้อมูลสะสม
ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นไปตามเป้าหมาย 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ว่าได้ท าการประชาสัมพันธ์ เรื่อง คลังข้อมูลสะสมด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้การด าเนินงาน
ตัวชี้วัด ที่ 14 คลังข้อมูลสะสมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
           ระเบียบวาระท่ี 4.1  แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรและความสุขในการ
ท างานของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
           ตามท่ีเลขานุการส านักหอสมุดกลาง ได้ร่างแบบสอบถามเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรและความสุขในการ
ท างานของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยน าแบบประเมินมาจากมหาวิทยาลัยนั้น 
           ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติปรับแก้ดังนี้ 
 

ข้อค าถาม แก้ไข 
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ข้อค าถาม แก้ไข 
ส่วนที ่2 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสุขในการท างาน 
1.ด้านความสุขในการท างานและความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
1. ท่านรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ท างานในองค์กร 1. ท่านมีความสุขเมื่อได้ท างานในองค์กร 
2. งานท่ีท่านปฏิบัติมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กร 2. งานท่ีท่านปฏิบัติมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กร 
3. ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เรียนรู้อยู่เสมอและยินดีที่จะ

ปฏิบัติงานอย่างเตม็ที่เพื่อให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร 
3. ท่านมุ่งมั่นตั้งใจและยินดีที่จะปฏิบตัิงานอย่างเต็มที่เพ่ือให้

บรรลเุป้าหมายขององค์กร 
4. ท่านและเพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าง

สม่ าเสมอ 
4. ท่านยินดีให้ความช่วยเหลือและใหค้ าปรึกษาแก่ผูร้่วมงาน

อย่างสม่ าเสมอ 
5. เพื่อนร่วมงานยินดีใหค้วามช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ท่าน

อย่างสม่ าเสมอ 
5. เมื่อมีปัญหาท่านสามารถปรึกษาเพื่อนร่วมงานหรือ

ผู้บังคับบัญชาได้ในทุก ๆ เรื่อง 
6. เมื่อมีปัญหาท่านสามารถปรึกษาผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้

ในทุก ๆ เรื่อง 
6. มีความสมดลุระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน 7. มีความสมดลุระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างานของท่าน 
7. ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุนการท างาน และมีส่วน

ช่วยส่งเสรมิบรรยากาศในการท างาน 
8. ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนการท างาน และมสี่วนช่วยส่งเสริม

บรรยากาศในการท างาน 
 9. เพื่อนร่วมงานสนับสนุนการท างาน และมสี่วนช่วยส่งเสริม

บรรยากาศในการท างานของท่าน 
  

2.ด้านงานประจ าตามหน้าท่ีและงานที่ได้รับมอบหมาย 2.ด้านงานประจ าตามหน้าท่ีและงานที่ได้รับมอบหมาย 

8. งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ ความสามารถ 
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที ่

10. งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ ความสามารถ เหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าท่ีของท่าน  

9. งานท่ีได้รับมอบหมายมีความท้ายทายและส่งเสริมให้ท่าน
ได้เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ 

11. งานท่ีได้รับมอบหมายมีความท้าทายและส่งเสริมให้ท่าน    
      ได้เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ 

10. เมื่อมีกฎระเบยีบใหม่ ๆ หรือมีวิธกีารท างานท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป ท่านพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ  

12. ใช้ขอ้ค าถามเดิมตามข้อ 10 

11. ท่านมีการวางแผนงานในการท างานและสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

13. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 11 

12. ท่านมีอิสระในการตดัสินใจเพื่อความส าเร็จในงานท่ี
รับผิดชอบ 

14. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 12 

13. ท่านเข้าใจบทบาท ภาระ หน้าท่ี และความรับผดิชอบของ
ตนเองที่มีต่อองค์กรและมหาวิทยาลัย 

15. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 13 

14. องค์กรมีระบบการจัดการความรู้ทีด่ีและมีผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

16. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 14 

3.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 3.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 
15. ท่านพอใจกับเงินเดือน ค่าตอบแทนของท่านเมื่อ

เปรียบเทยีบกับบุคลากรในสายอาชีพอ่ืน ๆ ที่มีวุฒิ
การศึกษาเหมือนกับท่าน 

17. ท่านพอใจกับเงินเดือน ค่าตอบแทนของท่านเมื่อเปรียบเทียบ
กับภาระงานท่ีท่านได้รับมอบหมาย 

16. องค์กรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่าย
ค่าตอบแทนที่ชัดเจน 

18. องค์กรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีชัดเจน 

17. การเลื่อนเงินเดือนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับต าแหน่ง
และภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

19. การเลื่อนเงินเดือนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับต าแหน่ง
และภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

 
 

18. สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจดัให้มีความเหมาะสมตามความจ า 20. สวัสดิการทีส่ านักหอสมุดกลางจัดให้มีความเหมาะสมตาม
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ข้อค าถาม แก้ไข 
เป็นพื้นฐาน ความจ าเป็นพ้ืนฐานของท่าน เช่น การท าประกันภัยโควดิ, 

งานเลี้ยงปีใหม่และกิจกรรมจับสลากของขวัญประจ าป,ี พวง
หรีดเคารพศพ, งานเกษียณอายุราชการ, เสื้อท างาน, กิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี, เงินสมทบส าหรับการพัฒนาบุคลากร
กรณีที่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เต็มจ านวนที่จ่ายจริงจาก
ราชการ, การมอบใบประการเกียรติคุณให้แก่บุคลากรทีส่ร้าง
ช่ือเสียง 

19. สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจดัให้ ช่วยแบ่งเบาภาระที่ท่านต้อง
รับผิดชอบ และท าให้เกิดความรูส้กึมั่นใจในคุณภาพชีวิต 

21. ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับสวสัดิการของมหาวิทยาลัย 

4.ด้านการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน 4.ด้านการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน 
20. องค์กรเปิดโอกาสและส่งเสริมสนบัสนุนให้ท่านไดศ้ึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น 
22. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 20 

21. ท่านได้รับการส่งเสรมิและสนับสนนุให้เข้าร่วมอบรม 
ประชุม สมัมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม 

23. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 21 

22. ท่านได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้และ ความสามารถเพื่อ
เตรียมพร้อมในการกา้วไปสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น 

24. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 22 

 ความต้องการในการพัฒนา.......................................................... 

23. องค์กรมีการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคลากร ในการก้าวสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นเมื่อมโีอกาสที่เหมาะสม 

25. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 23 

24. ท่านมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาจากความต้องการและผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

26. ท่านพร้อมท่ีจะพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาจากความต้องการและผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 
5.ด้านการมีส่วนร่วม 5.ด้านการมีส่วนร่วม 

25. ท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีอ่งค์กรหรือ
มหาวิทยาลยัด าเนนิการ เพื่อสรา้งความสมัพันธ์ในหน่วยงาน
หรือระหว่างหน่วยงานตามความเหมาะสม  

27. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 25 

26. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายการปฏิบตัิงาน และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กร 

28. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 26 

27. มีช่องทางที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ 

29. องค์กรมีช่องทางที่เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นอย่างอิสระ 

28. ท่านท างานเป็นทีม เพื่อสร้างความร่วมมือในการท างานท่ีมี
คุณภาพได ้

30. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 28 

29. ท่านมีความเต็มใจและให้ความร่วมมือในการท างานของ
ส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ 

31. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 29 

6.ด้านสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ างาน 6.ด้านสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ างาน 
30. เครื่องมือ อปุกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  เพียงพอ

ต่อการท างาน 
32. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 30 

 สิ่งสนับสนุนทีประสงค์ให้จัดหาเพิ่มเติม (หากมี)............................ 

31. สภาพแวดล้อมในท่ีท างานเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพด้าน
กาย จิตใจ และชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรในองค์กร 

33. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 31 

32. ท่านมีความรูส้ึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินเมื่อ 34. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 32 
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ข้อค าถาม แก้ไข 
ปฏิบัติงานอยูใ่นองค์กร 

33. มีป้ายบอกต าแหน่งอาคาร สถานที่ และจุดบริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

35. หน่วยงานของท่านมีป้ายบอกต าแหน่งอาคาร สถานที่ และจุด
บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

34. มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและภมูทิัศน์โดยรอบภายใน
หน่วยงานอย่างเหมาะสม 

36. หน่วยงานของท่านจัดให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและ     
ภูมิทัศน์โดยรอบอย่างเหมาะสม 

-ส่วนท่ีประสงค์ให้พัฒนาหรือจัดหาเพิ่มเตมิ................................... 

35. มียามรักษาการและระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง 
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

37. หน่วยงานของท่านรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม 

7. ด้านความผูกพันต่อองค์กร 7. ด้านความผูกพันต่อองค์กร 
36. ความรูส้ึกผูกพันท่ีมีต่อส านักหอสมุดกลาง 38. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 36 
37. ความรูส้ึกภาคภูมิใจท่ีมีโอกาสเข้ามาท างานในส านัก

หอสมุดกลาง 
39. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 37 

38. ท่านตั้งใจที่จะท างานร่วมกับองค์กรจนกว่าจะเกษียณอาย ุ 40. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 38 
39. ท่านพร้อมท่ีจะทุ่มเทและอุทิศเวลาท างานให้องค์กร เช่น 

ปฏิบัติงานต่อให้เสร็จถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้ว 
41. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 39 

40. ท่านน าความรู้ที่ได้จากการเรยีนรูท้ั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร มาประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

42. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 40 

41. เมื่อหน่วยงานของท่านมีการพัฒนาที่ดีขึ้น  
ท่านมีความภาคภูมิใจไปด้วย 

43. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 41 

42. ท่านปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างท่ีดทีี่ช่วยส่งเสรมิภาพลักษณ์
ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

44. ท่านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีท่ีช่วยส่งเสรมิภาพลักษณ์ของ
องค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

43. ท่านมีความซื่อสตัย์และจงรักภักดตี่อองค์กร  
โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นท่ีตั้ง 

45. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 43 

44. ท่านไม่คิดจะไปปฏิบัติงานท่ีอื่น แม้ว่าจะได้รับต าแหน่งและ
เงินเดือนท่ีดีกว่า 

8. ด้านความเชื่อมั่นในองค์กร 8. ด้านความเชื่อมั่นในองค์กร 
45. องค์กรมีการปรบัปรุงสิ่งต่าง ๆ ใหท้ันสมัยอยู่เสมอ เช่น การ

ปรับเปลีย่นการบริการ การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยใน
การบริหารจัดการ  

46. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 45 

46. เป็นองค์กรทีส่ร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ ให้กับประชาชนและสังคม 

47. องค์กรของท่านเป็นองค์กรทีส่ร้างองค์ความรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้กับประชาชนและสังคม 

47. ท่านจะแนะน าญาติ/เพ่ือน/คนรู้จกั มาใช้บริการหรือท างาน
ในส านักหอสมดุกลาง 

48. ใช้ข้อค าถามเดิมตามข้อ 47 

48. องค์กรสนับสนุนและให้แรงจูงใจกับท่านในการสร้างผลงาน
แก่องค์กรมากกว่าการท างานตามหน้าท่ีๆ ไดร้ับมอบหมาย
ปกต ิ

49. องค์กรสนับสนุนและให้แรงจูงใจกับท่านในการสร้างผลงาน
แก่องค์กรมากกว่าการท างานตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายปกต ิ

49. โดยรวมท่านมีความเชื่อมั่นต่อองคก์รในระดับใด 50. ท่านมีความเช่ือมั่นว่าท่านสามารถเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จขององค์กรได ้

นอกจากนีป้ระธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการด าเนินการในบางข้อค าถามหากพบว่าผลการส ารวจมีคะแนนต่ า 
ควรจะต้องมีการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ดังนี้ 
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ข้อค าถาม แนวทางแก้ไข 
21. ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับสวสัดิการมหาวิทยาลัย  - ให้จัดท าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสวสัดิการ

มหาวิทยาลยัให้ทราบท่ัวกัน 
25 ท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีอ่งค์กรหรือมหาวิทยาลยั
ด าเนนิการ เพื่อสรา้งความสมัพันธ์ในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานตามความเหมาะสม 

- ควรพิจารณากจิกรรม ศึกษาดูงาน เพิ่มเติม (โดยค านึงถึง
สถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวงัการระบาดของเชื้อไวรัส     
โควิด-19) 

37. หน่วยงานของท่านรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม 

- ติดตาม นางสาวสุมาลี วาทีหวาน ประธานคณะกรรมการ               
การบริหารความเสี่ยง เรื่องผัง Flowchart การป้องกันอัคคีภัย    
เพื่อน ามาแสดงให้บุคลากรทราบ 

49. องค์กรสนับสนุนและให้แรงจูงใจกับท่านในการสร้างผลงาน
แก่องค์กรมากกว่าการท างานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายปกต ิ

- ควรน าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน เพื่อพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อน ามาสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรกระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานแก่องค์กรมากกว่าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 
  
           ระเบียบวาระท่ี 4.2  แบบส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อภาวะผู้น าของบุคลากร 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
            ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาแบบส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อภาวะผู้น าของบุคลากร 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ประชุมหารือและมีมติให้บทวนแบบสอบถามดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
การจัดท า ปส.5 ของปีที่ผ่านมา โดยน าข้อมูลผลการส ารวจความคาดหวังที่มีต่อผู้บริหาร แล้วน ามาเป็นข้อค าถาม
เพ่ือให้มีความสอดคล้องและมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 

           ระเบียบวาระที่ 4.3  แบบส ารวจการรับรู้ทิศทาง ส านักหอสมุดกลางของบุคลากร 
           ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา แบบส ารวจการรับรู้ทิศทาง ส านักหอสมุดกลางของบุคลากร  ที่ประชุม  
พิจารณาและมีมติปรับแก้ดังนี้  
 

ค าถาม การแก้ไข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
1. ต าแหน่ง/ประเภทบคุลากร  
    บรรณารักษ์  
    พนักงาน/ข้าราชการสายสนบัสนุนอื่น ๆ  
    ลูกจ้างประจ า/ช่ัวคราว 

1. ท่านปฏิบัติงานในสายงานใด 
  สายบรหิาร (เลขานุการฯ/หัวหน้าฝ่ายหอสมดุ/    
     หัวหน้างาน/ผู้ช่วยเลขาฯ/ผู้ช่วยหัวหน้าหอสมดุ) [1] 
  สายวิชาชีพ (บรรณารักษ์/นักคอมพิวเตอร์) [2] 

       สายสนับสนุน [3] 
ส่วนที่ 2 ช่องทางการับรู้ การสื่อสาร 
2. ท่านคิดว่าช่องทางการสื่อสารวสิัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์
ส านักหอสมุดกลาง ทีใ่ช้อยู่ปัจจุบันน้ี ช่องทางใดที่บุคลากร
สามารถรับรูไ้ด้ง่ายและทั่วถึงมากที่สุด  
(ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
      ผู้บริหาร [1]  
      เพื่อนร่วมงาน [2]  
      เว็บไซต์ส านักฯ [3]  
      การประชุม/สัมมนา/อบรม [4]  

2. ท่านคิดว่าช่องทางการสื่อสารวสิัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์
ส านักหอสมุดกล าง ทีใ่ช้อยู่ปัจจุบันน้ี ช่องทางใดที่บุคลากร
สามารถรับรูไ้ด้ง่ายและทั่วถึงมากที่สุด  
(ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
      ผู้บริหาร [1]  
      เพื่อนร่วมงาน [2]  
      เว็บไซต์ส านักฯ [3]  
      การประชุม/สัมมนา/อบรม [4]  
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ค าถาม การแก้ไข 
      หนังสือเวียน [5] 

  อื่น ๆ [6]       
 (ระบุ).............................................................. 

      หนังสือเวียน [5] 
      Group line [6] 

  อื่น ๆ [7] (ระบุ)............................................... 
3. ท่านคิดว่าในอนาคต ควรเพิ่มชอ่งทางการสื่อสารของส านัก
หอสมุดกลาง โดยวิธีใดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ การสื่อสาร (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ)  
        ผู้บริหาร [1]  
        เพื่อนร่วมงาน [2]  
        เว็บไซตส์ านักฯ [3]  
        การประชุม/สมัมนา/อบรม [4]  
        หนงัสือเวียน [5]   
        E-mail ของมหาวิทยาลยั [6]  
        จดหมายข่าว [7]  
        Social Media เช่น LINE, Facebook [8]      
        แผนปฏิบัติการประจ าปขีองส านักหอสมุดกลาง [9]   
        อื่น ๆ [10]  (ระบุ)......................................... 
 

3. ท่านคิดว่าควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารของส านักหอสมดุกลาง 
โดยวิธีใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสื่อสาร (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ)  
        E-mail ของมหาวิทยาลยั [1]  
        จดหมายข่าว [2]  
        Facebook [3]      
        แผนปฏิบัติการประจ าปขีองส านักหอสมุดกลาง [4]   
        อื่น ๆ [5] (ระบุ)........................................... 
 

ส่วนที่ 3 การรับรู้ทิศทางส านักหอสมุดกลาง 
4. ผู้บริหารควรเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

4. ผู้บริหารและบคุลกรควรมสี่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์
และค่านิยมองค์กร รวมถึงทบทวนและถ่ายทอดเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

5. ค่านิยมหลักของส านักหอสมดุกลาง คือ 
a) TEAMWINS 
b) SULIB 
 

5. ค่านิยมหลักของส านักหอสมดุกลาง คือ 
a) TEAMWINS  
    T : Teamwork 
    E : Equality of Work 
    A : Accountability 
    M : Morality and Integrity 
    W : Willingness 
     I  : Improvement 
     N : Network and Communication 
     S : Service Mind 
b) SULIB   
    S : Service mind 
    U : Unity 
    L : Learning 
    I  : Inspiration 
    B : Borderless 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 
 

           ระเบียบวาระท่ี 4.4  ITA ความโปร่งใสในข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์กร
ภายใน และผู้บริหาร 
             ประธานเสนอที่ประชุม พิจารณา การด าเนินการ เรื่อง ITA ความโปร่งใสในข้อร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของบุคลากรภายในและผู้บริหาร ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้สร้างช่องทางที่จะให้          
ข้อร้องเรียนเข้าถึงผู้บริหารได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการภายในหรือภายนอก โดยที่ช่องทางการร้องเรียน ให้
ระบุค าว่า “การร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ” ซึ่งการร้องเรียนนี้หมายรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรใน
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องค์กร โดยคณะท างานประชาสัมพันธ์จะได้ท า Inforgraphic รายละเอียดการร้องเรียนเพ่ือจัดแสดง ณ จุด
บริการให้ทราบทั่วกัน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 
 

            ระเบียบวาระที่ 4.5  กิจกรรม การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน 
    ประธานสอบถาม นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ นางวิไลรักษ์แจ้งว่า 

การด าเนินการดังกล่าวไม่ใช่เป็นกิจกรรม KM day แต่เป็นการสกัดความรู้จากการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นกิจกรรม
หนึ่งของโครงการสัมมนาบุคลากรในการถ่ายทอดและทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม ของผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลาง ประธานได้เสนอให้การด าเนินการดังกล่าวสกัดองค์ความรู้ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ส านักหอสมุดกลางอย่างไร เพ่ือจะได้ด าเนินการของการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ EdPEx ด้วย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 

ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 

                                                                            (นางณัชชา   มณีวงศ์)   
                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

 

 

                                                                            
                                                                           (อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม) 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม        


