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รายงานการประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

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

 

ผู้มาประชุม 

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

    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพัชรี  เวชการ    

 

ผู้ลาประชุม 
1. นางสาวสุจิตรา  ส าราญใจ 
2. นางนฤมล บุญญานิตย์ 
3. นางสาวอินทรา อินทร์ตามา 

 
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม  
 

        ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่5/2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 

          ประธานเสนอให้ นางสมปอง มิสสิตะ (ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562) รายงานวาระการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดเก่า  
          นางสมปอง มิสสิตะ แจ้งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสมปอง มิสสิตะ แจ้งที่ประชุมทราบ ตามค าสั่งส านักหอสมุดกลาง ที่ 16/2563 เรื่องยกเลิกค าสั่งส านัก

หอสมุดกลางและแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเกณฑ์ EdPEx เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

 

1. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง                            ท่ีปรึกษา 
2. รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร         ท่ีปรึกษา  
3. รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   ประธานกรรมการ  
4. นางอาทิตา นกอยู่                                            กรรมการ 
5. นางจรินทร์ คิดหมาย                                         กรรมการ 
6. นางสมปอง มิสสิตะ                                           กรรมการ 
7. นางสาวสุมาล ีวาทีหวาน                                     กรรมการ 
8. นายสมภพ สุขด ี                                              กรรมการ 
9. นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล  กรรมการ 
10. นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค  กรรมการ 
11. นางณัฐดินี ชมภูเอี่ยม กรรมการ 
12. นางสาวกรุณา ศรีเจริญ กรรมการ 
13. นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ กรรมการ 
14. นางณัชชา มณีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
         นางสมปอง มิสสิตะ แจ้งคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบว่า ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา           
ปีการศึกษา 2562   ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการสรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้ นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการฯ คณะกรรมการการประกันฯ จะได้ติดตามผลการประเมินฯ ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
         ระเบียบวาระท่ี 3.1  ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2562  
         นางสมปอง มิสสิตะ แจ้งที่ประชุมทราบผลการส ารวจปัญหาจากการด าเนินงานประกันคุณภาพ             
ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเสนอพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป 
         ประธานหารือที่ประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
 

สรุปผลส ารวจปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1. ขาดข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนงานประกัน  
(ฐานข้อมูลสนับสนุนการด าเนนิงานประกัน 
คุณภาพยังไม่เรียบรอ้ย)  

1. ควรมีการติดตามการด าเนินงานโดยผู้บริหาร 

แนวทางการแก้ไข ข้อ 1 
ประธานเสนอที่ประชุม ว่าจะเปน็ผู้ติดตามระบบฐานข้อมูลจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารเอง  
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ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

2. ต้องได้รับความร่วมมือกับฝ่ายงานต่างๆ ในการ
รายงานการประเมินตนเองเกณฑ์ EdPEx โดยมีการ
ติดตามรวบรวมรายละเอียดงานหรือข้อมูลไปยังฝ่าย
งานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซ่ึงบางครั้งฝ่ายงานไม่เข้าใจ
ว่าเหตุใดจึงต้องใหข้้อมูล  

2. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ควรถ่ายทอดและสร้างความ
เข้าใจกับบุคลากร ในเรื่องของงานประกันเกณฑ์  EdPEx  

3. คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบแต่ละหมวด ไม่มีเวลา
ในการด าเนินการ จัดท าร่าง ทบทวน หรือ ตรวจทาน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเกณ์ EdPEx 

3.ผู้รับผิดชอบหมวดควรด าเนินการตามแผน เพื่อ พบปะ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ตามก าหนดเวลาเพื่อ
ด าเนินงานทัง้การร่าง ทบทวน ตรวจทาน ให้เป็นไปตาม
แผนงานทีก่ าหนด โดยดูความเหมาะสมในการยืดหยุ่น
แผน แต่ให้การด าเนนิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ทันตามก าหนดเวลาในการรายงานมหาวิทยาลัยอย่าง
เรียบร้อย 

4. ฝ่ายงานบางงาน ยังไม่มีระบบการท างาน เช่น ระบบ 
PDCA เนื่องจากเดิมการประกันคุณภาพในเกณฑ์ QA 
เป็นเกณฑ์การด าเนินการที่แสดงถึงหลักฐานมีหรือไม่มี 
เช่น ในเกณฑ์ สกอ.เดิม งานแผน ให้งานประกัน
คุณภาพติดตามรวบรวม แผน/ผล ปฏิบัติการและ
โครงการ เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมิน ว่ามีการ
ด าเนินการแต่ในเกณฑ์ EdPEx การด าเนินงานแผน
ควรด าเนินงานโดยผู้รับผิดชอบงานแผนโดยตรง  ดัง
ปัญหาที่พบจากปีนี้ที่งานประกันมีการติดตามและ
รวบรวมแผนปฏิบัติการ แผนโครงการ และพบปัญหา
ว่า การจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนโครงการไม่
เรียบร้อยมีปัญหา เนื่องจากยุทธศาสตร์มีทั้งเก่าและ
ใหม่ที่ยังไม่เสร็จซ่ึงก็อยู่ภายใต้งานแผนเช่นกัน ทั้งนี้
งานประกันได้พยายามประสานและแก้ ไขปัญหา
ดังกล่าว แต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นระบบ  
 

4.ในเกณฑ์ EdPEx การด าเนินงานแผนควรด าเนินงาน
โดยผู้รับผิดชอบงานแผนโดยตรง ดังปัญหาที่พบจากปีนี้ที่
งานประกันมีการติดตามและรวบรวมแผนปฏิบัติการ 
แผนโครงการ และพบปัญหาว่า การจัดท าแผนปฏิบัติ
การและแผนโครงการไม่เรียบร้อยมีปัญหา โดยงานแผน
ทราบสาเหตุของปัญหาเป็นอย่างดี เนื่องจากยุทธศาสตร์
มีทั้งเก่าและใหม่ซ่ึงยังไม่เสร็จ เพื่อการพัฒนางานอย่าง
เป็นระบบในเกณฑ์ EdPEx การด าเนินงานดังกล่าวควร
ด าเนินงานโดยงานแผนควรจัดระบบงาน โดยน าระบบ
ต่าง ๆ เช่น  P- D- C- A เข้ามาด าเนินการ  ทั้ งการ
วางแผน รวบรวม ติดตาม ด าเนินการตรวจสอบแก้ไข 
ด้วยระบบที่เหมาะสม  

 
 

 5.มีประสบการณ์ในการท างานน้อย ท าให้ไม่มีมุมมอง
ในการเขียนตามเกณฑ์ EdPEx 

- 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อ 2-5 
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหารือเพื่อแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานและเขียนรายงานในแต่ละหมวดดังนี ้

นางสมปอง มิสสิตะ ผู้รับผิดชอบหมวด 1 การน าองค์การ และหมวด 2 กลยุทธ์ 
ปัญาที่พบคือ 
          1. แผนยุทธศาสตร์ที่ยังไม่เสร็จ เพราะเกี่ยวพันกับการจัดท าแผนและกิจกรรมต่าง ๆ  
          2. เรื่องการสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความชัดเจนกับผูใ้ต้บังคับบญัชาในวิสัยทัศนข์องค าว่า Borderless 

          ประธานเสนอและแจ้งที่ประชุมให้มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล โดยพิจารณา
ด าเนินการกิจกรรมหรือ โครงการ ที่มีความสอดคล้องและตรงกับแผนยุทธศาสตร์ และประธานขอความร่วมมือ           
ผู้รวบรวมข้อมูลแต่ละหมวด ให้วางแผนการด าเนินการตามก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 
 
 



4 

 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค ผู้รับผิดชอบหมวด 3 ลูกค้า และ หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
ปัญหาที่พบคือ  
      1. การตอบสนองกิจกรรมทีด่ าเนินการของกลุ่มผู้ใช้ภายในและภายนอกไม่มีความแตกต่าง ตามประเภทผู้ใช้จึง
ควรมีการพิจารณาอย่างตรงประเด็นให้ในการจัดกิจกรรมและตอบสนองผู้ใช้บรกิาร รวมทั้งผู้ใช้บรกิารในอนาคตด้วย 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 
      2. การจัดการข้อร้องเรียน ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างชัดเจน แม้จะมีการรายงานในเล่มรายงานการประเมินตนเอง 
เนื่องจากยังไม่มีระบบการด าเนนิการจัดการข้อร้องเรียน 
      3. การจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ หัวข้อค าถาม ไม่ได้แยกกลุ่มผู้ใช้บริการภายในและภายนอกให้แตกต่าง
ชัดเจน จึงต้องมีการจัดท าแบบสอบถามใหม่ 
      4. มีการแบ่งสว่นการเขียนของการจัดการความรู้ ให้นางวิไลรักษ์ แกว้วไิล ในฐานะประธานคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 
      5. ปัญหาการเขียนรายงานในหมวดของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือผู้รับผิดชอบไม่มีข้อมูลในการเขียน แต่จาก
การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจะมีข้อมูลน าเสนอไดเ้ป็นอย่างดีจึงเป็นปัญหาของการน าเสนอและการเขียนข้อมูล ซ่ึงข้อมูล
ที่เขียนในรายงานมีมากกว่าเนื่องจากเกินรอบการประเมิน     
 

นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล ผู้รับผิดชอบ หมวด 4 (เฉพาะส่วนการจัดการความรู้)  
ปัญหาที่พบคือ  
       นางวิไลรักษ์ แกว้วไิล แจ้งว่าตนรับผิดชอบในส่วนเรือ่งการจัดการความรู้ ซ่ึงด าเนินการเขียนตามที่มี แต่ยังไม่
ครอบคลุมในระบบการจัดการความรู้ 

       ประธานหารือที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันในประเด็นการด าเนินการที่ตอบสนองผู้ใช้บริการทุกประเภทอย่าง
ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ส าหรับการจัดการข้อร้องเรียนให้มีการหารือร่วมกันในหัวหน้าฝ่าย 
เพื่อปรับแบบสอบถาม ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ความผูกพันกับกลุ่มลูกค้าอีกครั้ง ต้องมีการสอบถามในประเด็นที่มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยต้องพิจารณาร่วมตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น ตัวชี้วัดที่ 2     
ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ ของลูกค้าด้วย และให้จัดท าเป็น Flowchart ระบบการจัดการ
ข้อร้องเรียน เพื่อความชัดเจนในการด าเนินงาน เช่นเดียวกับ การด าเนินงานของคณะกรรมการการจัดการความรู้    
ควรมีการจัดท า Flowchart เพื่อให้ครอบคลุมการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

นางอาทิตา นกอยู่ ผู้รับผิดชอบหมวด 5 บุคลากร  
ปัญหาท่ีพบคือ  
         1. ไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในการด าเนินการ เขียนจากสิ่งที่มีและปฏิบัติเปน็กิจวัตรโดยศึกษาจากคู่มือและ
ตัวอย่างการเขียนจากแหลง่อื่นโดยปรับใชใ้ห้ตรงประเด็นมากที่สดุ  
         2. ในการเขียนรายงาน ไม่ได้เขียนถึงศักยภาพของบุคลากรสายวิชาชีพบรรณารักษแ์ละงาน IT ตามที่
คณะกรรมการประเมินฯ ให้ข้อคดิเห็น 

         ประธานหารือที่ประชุมเสนอให ้งาน HR (งานบริหารทรพัยากรบุคคล) สร้างระบบการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิด
การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ โดยให้มีการจัดท า Flowchart ของระบบงาน เพื่อให้เหน็ขั้นตอนการท างานที่เปน็ระบบเช่น 
ระบบ PDCA และครอบคลุมการด าเนินการตัวชีว้ัดที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

นางสาวกรุณา ศรีเจริญ/นางสมปอง มิสสิตะ ผู้รับผิดชอบหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ  
ปัญหาที่พบคือ 
         1. นางสาวกรุณา ศรีเจรญิ แจ้งว่าการด าเนินงานร่างรายงานในหมวด 6 ไม่มีข้อมูลในการด าเนินการ และไม่มี
ประสบการณ์ ทัง้นี้นางสมปอง มิสสิตะ ได้ด าเนินจัดท ารายงานในหมวดนี้แทน 
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         2. นางสมปอง มิสสิตะ แจ้งว่าการด าเนินงานจัดท ารายงานหมวดนี้เป็นไปได้ยาก เพราะไมท่ราบระบบงานของ
ฝ่ายงานต่าง ๆ มีเพียงระบบงานของหอสมุดที่มีความชัดเจน คือ ระบบ SIPOC (มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา) 

        ประธานหารือที่ประชุมและเสนอให้ การด าเนนิงานและการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เกณฑ์ EdPEx 
ของส านักหอสมุดกลางต้องด าเนนิการอย่างชัดเจน คอื  1. มีระบบ 2. มีกระบวนการปฏิบัติงาน 3. มีการวัดผล โดยให้
สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ของส านักหอสมุดกลาง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ นอกจากนี้ในแต่ละงาน
ควรมีการจัดท า Flowchart งานเพื่อให้เห็นความชัดเจนว่าเป็นการท างานอย่างมีระบบหรอืไม่ เช่น ระบบ P-D-C-A 
ส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง กระบวนการวัดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หากมหาวิทยาลัย
หรือหนว่ยงานภายนอกมีการจัดอบรม หลักสูตร Assessor ประธานแจ้งความประสงคข์อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าว เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน 

6.ต้องการให้มีการเกบ็ข้อมูลใน Social Media และ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน ์

- 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อ 6 
        ประธานเสนอที่ประชุมใหมี้การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ โดยมีการติดตามข้อมูล รวบรวมสถิตติ่าง ๆ  
ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและพัฒนางานต่อไป โดยประธานฯ จะลองออก
แบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลสถติิต่าง ๆ มาน าเสนอเบื้องต้น โดยจะขอหารือกับคณะกรรมการฯ อีกครัง้ในการประชุม
ครั้งถัดไป  
7.การแก้ปัญหานักศึกษาใช้งานหอ้งสมุดแบบ walk in 
น้อยลง มีการวางแผนการด าเนนิงานอย่างไร? 
การศึกษาพฤติกรรม ผู้ใช้อย่างไร? กระบวนการศึกษา
ปัญหา/วางแผนการแก้ปัญหาอย่างไรด?ี 

- 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อ 7 
          ประธานเสนอที่ประชุมควรมีการวเิคราะห์ระบบงานตัวเอง ให้เหน็จุดด้อย จุดที่เป็นปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าเป็นปัญหาและสรา้งความเสียหายกับงาน  (pain point) เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงพัฒนาแก้ไขอย่าง   
ตรงจุดมากที่สุด 

 8.การนิยาม /ขอบเขตของ Borderless ควรมีความ
ชัดเจน เพื่อให้สามารถเกิดการสื่อสาร และความเข้าใจที่
ตรงกัน จนน าไปสู่การปฏิบัติที่ชดัเจนเป็นไปตาม
วิสัยทัศน ์

- 

9.การน าองคก์ร ของ 3 หอสมุด ควรเหมือนหรือต่างใน
ประเด็นใด ? 

- 

10.การทบทวนแผนกลยุทธ์ ควรมีกรอบเวลาอย่างไร 
และทบทวนแล้ว มีกิจกรรมอะไรจากการทบทวนแผน
นั้น? 

- 

 11. ความชัดเจนของลกูค้าหอสมุดในอนาคตของส านัก
หอสมุดกลาง - การส ารวจและการวางแผนการให้บรกิาร 

- 

 12. การสื่อสารค่านิยมของส านกัหอสมุดกลางแต่ละขอ้   
มีการนิยามเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติอย่างไร 

- 

 13. หอสมุดเพชรบุรี ยังสับสน กับ Identities ของ
หอสมุด (Glocal Creativities ขอบเขต/ความชัดเจน) 
การแบ่งและการใหค้วามส าคัญกบักลุ่มลูกค้าของหอสมุด 
มีวิธีวัด วเิคราะห์และติดตาม ความคาดหวังอย่างไร 

- 
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14.มีการวัดว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ส านักหอสมุดน ามาใช้ให้เกิดผลลัพธ์ในการปฎิบัติงานที่
เป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการท างานของหอสมุด
ได้อย่างไร 

- 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของข้อ  8-14  
          ประธานหารือที่ประชุม โดยสอบถามแต่ละหอสมุด พบว่าแต่ละฝ่ายหอสมุดมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ และ 
keyword ค าว่า Borderless เป็นอย่างดี โดยเห็นพ้องกับนางสมปอง มิสสิตะ ว่าควรให้มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
ผลงาน ตลอดจนการด าเนินการในเรื่องแผนกลยุทธ์ ของผู้อ านวยการผ่านการสัมมนาบุคลากรประจ าปี เพื่อให้เกิด
กระบวนการในการถ่ายทอดไปยังบุคลากรเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดยประธานเสนอให้ทางฝ่าย
แผน จัดท า Flowchart ในการด าเนินงานแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการด าเนินงานที่มีคุณภาพต่อไป ส าหรับความ
เข้าใจของ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ยังไม่ชัดเจน ในอัตลักษณ์ (Glocal Creativities) ที่ประชุมแจ้งว่า
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการด าเนินงานที่เป็นสากลอยู่แล้วโดยควรขอความร่วมมือจากคณะ
วิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ หรือการติดต่อกับ
เครือข่ายภายนอก ซ่ึงถือ เป็น Global และมีการด าเนินงานร่วมมือกับภาคพื้นของชุมชน ที่เป็น  Local ของที่ตั้ง
มหาวิทยาลัย เม่ือมจุีดเชื่อมต่อทั้ง 2 อย่างก็สามารถด าเนินโครงการ เป็น Glocal ได้อย่างชัดเจน 

 

              ประธาน สรุปแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คือ 
1) การด าเนินงานของทุกฝ่ายงานต้อง มี 1. ระบบ 2. กระบวนการ และ 3. การวัดผลอย่างชัดเจน เพ่ือพัฒนา

ให้งานมีประสิทธิภาพต่อไป จึงมอบหมายให้เลขานุการจัดท าและรวบรวม Flowchart ของแต่ทุกฝ่ายงาน
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินการต่อไป  

2) ประธานเสนอว่าจะแจ้ง ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง เพ่ือน าส่งข้อมูลในเรื่องแผนการด าเนินการและ
เป้าหมายของการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยค านึงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยและ
ความสอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx ในหมวดต่าง ๆ  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับทุกหมวดต่อไป 

3) ก าหนดวันประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา หลังจากก าหนดวัน/การประชุมประจ าเดือน ประมาณ 2 
สัปดาห์ โดยประชุมแบบพบปะ หรือแบบออนไลน์ สลับกันไปหรือตามมติที่ประชุมเห็นสมควร 

4)   ประธานขอให้ เลขานุการน าส่ง ผลลัพธ์ การประเมินผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางเพ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณาการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใน 20 พ.ย. 63 เพ่ือให้ นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการฯ 
รวบรวมจัดส่งเอกสารการด าเนินการและรายงานความก้าวหน้า ภายในวันที่  27 พ.ย. 63 งานที่ต้อง
ด าเนินการ ได้แก่ 1) แบบสอบถามต่าง ๆ ที่ต้องใช้ (อาจเป็นร่าง ครั้งที่ 1 ของแต่ละงาน) 2) Flowchart 
ระบบงานต่าง ๆ เช่น งานประกัน งานการจัดการความรู้ งานแผน งานยุทธศาสตร์ งานความเสี่ยง งาน
บุคคล เป็นต้น 3) จรรยาบรรณในวิชาชีพ ของแต่ละงาน 4) ข้อมูลเบื้องต้นในแบบบันทึกการด าเนินงานของ
แต่ละหมวด มอบหมายให้นายสมภพ สุขดี บันทึกข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในโครงร่าง หมวด 1 
การน าองค์การ หมวด 2 กลยุทธ์ (ตามท่ีมีข้อมูลในปัจจุบัน) 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
 

       ระเบียบวาระที่ 3.2  แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา Action-plan-2563 
       ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้
ประธานเสนอให้มีการปรับข้อ 2 ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบจากเดือน ต.ค. เป็นเดือน พ.ย. และให้เพ่ิม เรื่อง ติดตาม
การพัฒนางานระบบงาน ในข้อ 3 โดยก าหนดตามช่วงเวลาในการติดตามที่เหมาะสมทุกเดือน 
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มติ  ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 

         ระเบียบวาระท่ี  3.3  แผนการด าเนินการ รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx และตัวชี้วัด
แผนพัฒนาการศึกษา                
         ประธานหารือที่ประชุม สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลางร่วมกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ EdPEx โดยตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปี
การศึกษา 2563 ทั้งนี้งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไปเพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดและแจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการทั้งตัวชี้วัด
และหมวดการด าเนินงานประกัน ในส่วนของการด าเนินการประกันให้ผู้รับผิดชอบหมวดมีหน้าที่ในการรวบรวม

ล ำดบั กิจกรรม

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค.

1 เตรียมและรับการตรวจการประเมิน 

2 สรุปผลการประเมินและแจง้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ

3 ประชาสัมพนัธผ์ลการประเมินแจง้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ

4 สรุปปัญหาในการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา

1 ก าหนดแผนประกนัคุณภาพการศึกษา 

(แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาส านกัหอสมุด ผนวกตัวชีว้ดัของมหาวทิยาลัย )

2 ก าหนดตัวชีว้ดัและผู้รับผิดชอบ

3 ติดตามการพฒันาระบบงาน

4 ก าหนดการประชมุงานประกนัคุณภาพ

5 ก ากบั ติดตาม รวบรวมขอ้มูลในการด าเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษา

6 การด าเนนิการตามเกณฑ์ EdPEx

7  -โครงร่างองค์การ (OP)

 -หมวด 1 การน าองค์กร --> 7.4 ผลลัพธด้์านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร (ก)

 -หมวด 2 กลยทุธ ์       --> 7.4 ผลลัพธด้์านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร (ข)

                             -->  7.5 ผลลัพธด้์านการเงินและตลาด

 -หมวด 3 ลูกค้า          --> 7.2 ผลลัพธด้์านลูกค้า

 -หมวด 4 การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้

 -หมวด 5 บุคลากร       --> 7.3 ผลลัพธด้์านบุคลากร

 -หมวด 6 การปฏิบัติ     --> 7.1 ผลลัพธด้์านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

8 ติดตามและรายงานความกา้วหนา้ในการด าเนนิตามเกณฑ์ EdPEx คร้ังที่ 1,2,3 

9 รวบรวมรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

10 รวมเล่ม รายงานการประเมิน จดัท าเล่ม

11 ประสานงานคณะกรรมการประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา

12 บันทึกขอ้มูลเขา้ระบบบ CHE QA Online

13 ออกจดหมายเชญิผู้เกีย่วขอ้งร่วมรับการประเมิน

14 เตรียมและรับการตรวจการประเมิน 

15 สรุปผลการประเมินและแจง้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ

16 ประชาสัมพนัธผ์ลการประเมินแจง้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ

17 สรุปปัญหาในการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ 14-17 มกีารด าเนินการคาบเกี่ยวในรอบการประเมนิต่อไป*

แผนปฏบิตักิำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ (Action-plan)

ปกีำรศึกษำ 2562 (มกีำรด ำเนินกำรคำบเก่ียวปกีำรศึกษำ 2563)

ปกีำรศึกษำ 2563

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

ส ำนักหอสมดุกลำง ม.ศิลปำกร

ปกีำรศึกษำ 2563
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ข้อมูลและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แจ้ง และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องตัวชี้วัด หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงด าเนินการ ดังนี้ 

เกณฑ์ EdPEx และผู้รับผิดชอบ 
 

หมวด ผู้รับผิดชอบ 
โครงร่าง ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ประธานคณะกรรมการการประกนัคุณภาพฯ 
นายสมภพ สุขดี 

หมวด 1 การน าองค์การ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ประธานคณะกรรมการการประกนัคุณภาพฯ 
นายสมภพ สุขดี 

หมวด 2 กลยุทธ ์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ประธานคณะกรรมการการประกนัคุณภาพฯ 
นายสมภพ สุขดี 

หมวด 3 ลูกค้า นางสาวจุทามาศ ถึงนาค 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

        4.1 ก. ข. ค.  (นางสมปอง มิสสิตะ) 
        4.2 ก. (นางวิไลรกัษ์ แกว้วิไล) 
        4.2 ข. (นายสมภพ สุขดี) 

หมวด 5 บุคลากร นางอาทิตา นกอยู ่
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ตามผู้รับผิดชอบแต่ละหมวด 
หมวด 7 ผลลัพธ์  ตามผู้รับผิดชอบแต่ละหมวด 

 
ตัวชี้วัดและผู้ด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัด ผู้ด าเนินการ 
โครงร่างองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละการรบัรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
แผนกลยุทธ์ และอื่น ๆ ของบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้า กลุ่ม
อื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความ 

 
ส านักงานส านักหอสมุดกลาง/งานนโยบายและนวัตกรรม/ 
ผู้รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์ 
(ต้องหารือรว่มกับ ฝ่ายหอสมุดพิจารณาแบบสอบถามกรณี       
กลุ่มลูกค้า) 

หมวด 1 การน าองค์การ 
ตัวชี้วัดที่ 5. * ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในแต่
ละปีการศึกษา (1) 

 
ส านักหอสมุดกลาง 
(จากผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ 2,13,14,17,25,29,31,33,34,35) 

หมวด 2 กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าคลังข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุกสาขาด้านศิลปะการออกแบบ 
ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้านโบราณคด ี
 

 
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดทุกแหง่/บรรณารักษ์ที่รับผิดชอบ 

 

ตัวชี้วัดที่ 14. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าชมคลงัข้อมูลสะสม
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

หัวหน้าฝ่ายหอสมุดทุกแหง่/บรรณารักษ์ที่รับผิดชอบ 
 

หมวด 3 ลูกค้า 
ตัวชี้วัดที่ 17. ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 

 
ฝ่ายหอสมุด 
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ตัวชี้วัด ผู้ด าเนินการ 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 25. มีคลังเก็บขอ้มูลผลงานวิจัยในรูปแบบ       
สื่อดิจิทัล   

 
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดทุกแหง่/บรรณารักษ์ที่รับผิดชอบ 
 

ตัวชี้วัดที่ 29. มีระบบและกลไกการจัดการความรู้ เช่น  
การก าหนดประเด็นความรู้ การค้นหาและคัดเลือกแนว
ปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการการจัดการความรู ้

หมวด 5 บุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ 31. มีการวิเคราะห์ขีดความสามารถของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการ/สายสนับสนุน 

 
ส านักงานส านักหอสมุดกลาง/ งานนโยบายและนวัตกรรม/ 
ผู้รับผิดชอบงานบคุลากร 

ตัวชี้วัดที่ 33. มีระบบพัฒนาบุคลากรและการติดตามผล
การน าทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานส านักหอสมุดกลาง/งานนโยบายและนวัตกรรม 
ผู้รับผิดชอบงานบคุลากร 

ตัวชี้วัดที่ 34. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
reskill/upskill เพื่อรองรับทศิทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ส านักงานส านักหอสมุดกลาง/งานนโยบายและนวัตกรรม/ 
ผู้รับผิดชอบงานบคุลากร 

ตัวชี้วัดที่ 35. วิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันของบุคลากร ส านักงานส านักหอสมุดกลาง/งานนโยบายและนวัตกรรม/ 
ผู้รับผิดชอบงานบคุลากร 

 
กิจกรรมและผู้ด าเนินการ 

 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
โครงร่าง 
การส ารวจความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อผู้น าของส านัก
หอสมุดกลาง 

ส านักงานส านักหอสมุดกลาง/งานนโยบายและนวัตกรรม/ 
ผู้รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์ 

การส ารวจความพึงพอใจต่อภาวะผู้น าของส านัก
หอสมุดกลาง 

ส านักงานส านักหอสมุดกลาง/งานนโยบายและนวัตกรรม/ 
ผู้รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์ 

หมวด 3 ลูกค้า 
การส ารวจวิเคราะห์ ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ของลูกค้า 

  
ฝ่ายหอสมุด (พิจารณาแบบสอบถาม)  
ส านักงานส านักหอสมุดกลาง/งานนโยบายและนวัตกรรม/ 
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ  

หมวด 5 บุคลากร 
การส ารวจวิเคราะห์ ความผูกพัน และความสุขของ
บุคลากร 

 
ส านักงานส านักหอสมุดกลาง/งานนโยบายและนวัตกรรม/ 
ผู้รับผิดชอบงานบคุลากร 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
        ระเบียบวาระท่ี  4.1  การพัฒนาระบบงานต่างๆ  
ประธานแจ้งทีป่ระชุมเพ่ือหารอื เรื่องการพัฒนาระบบงาน ดังนี้ 

1) จรรยาบรรณวิชาชีพ สืบเนื่องจากวันตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง ประธานได้
กล่าวประเด็นเรื่องระบบการด าเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด าเนินงานของห้องสมุด เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่อง
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพทุกสายงานที่มีในส านักหอสมุดกลาง นอกจากนี้ควรมีระบบการด าเนินการ
เกี่ยวกับความเข้าใจและการก ากับดูแลเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย ประธานจึงได้ร่างแบบฟอร์ม เพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลน ามาพิจารณาหารือในที่ประชุม โดยเสนอให้ ทุกฝ่ายงานมีการส ารวจการรับรู้และการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง และจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลผูกพันใน
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การวัดผลหรือการติดตามเรื่อง KPIs แต่อย่างใด เป็นเพียงแบบสอบถามเพื่อเข้าใจปัญหาในระดับผู้ปฏิบัติงานตามหลัก 
OKR (Objective-Key Result) เท่านั้น เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลางต่อไป 

2) การจัดการข้อร้องเรียน สืบเนื่องจากปีการศึกษาที่ผา่นมา การจัดการข้อร้องเรียนยังไม่มีระบบที่ชัดเจน มีเพียง 
แบบฟอร์มที่ให้กรอกหน้าเว็บไซต์เท่านั้น ที่ประชุมจึงเสนอให้ฝ่ายหอสมุดหารือถึงระบบการจัดการข้อร้องเรียน และ
จัดท าเป็น Flowchart ของระบบการจัดการข้อร้องเรียน เช่น ระดับความรุนแรงข้อร้องเรียน ผู้ตอบข้อร้องเรียน ฯลฯ 
เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด มาวิเคราะห์ และน าผลพัฒนาการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลางต่อไป 
 

3)  การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ส านักหอสมุดกลางมีข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินงานห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาและติดตามผลการประชาสัมพันธ์ ในหลากหลายช่องทาง เพื่อน าข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนา
ระบบงานห้องสมุดต่อไป 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 
 
ปิดประชุมเวลา 16.50 น. 
 

                                                                            (นางณัชชา   มณีวงศ์)   
                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                                   

                                                                       (อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          


