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รายงานการประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 

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

 

ผู้มาประชุม 

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

เปิดประชุม เวลา 8.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม  
    ระเบียบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

           ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 6/2563 ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม โดย นางสมปอง มิสสิตะ เสนอแก้ไข หน้า 6 ในหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ เดิม ผู้รับผิดชอบ คือ              
นางสมปอง มิสสิตะ แก้ไขเป็น ตามผู้รับผิดชอบแต่ละหมวด ส าหรับรายละเอียดส่วนอ่ืนหากกรรมการฯ มีแก้ไข
เพ่ิมเติมให้แจ้งมายัง นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการฯ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยหากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งไปที่ นางณัชชา มณีวงศ์ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ระเบียบวาระท่ี 2.1 รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) ปีการศึกษา 2562 

           ประธานแจ้งที่ประชุมทราบผลการตรวจประเมินส านักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563  พบว่า
ผลการประเมินของส านักหอสมุดกลางหมวด 1-6 อยู่ใน Band ระดับ 2 จาก 6 ระดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ส านัก
หอสมุดกลาง ยังต้องจัดการสร้างแผนและระบบปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นเพ่ืออธิบายกระบวนการท างานของส่วนงาน   
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน รวมถึงจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการครอบคลุมดังเกณฑ์ของแต่
ละระดับ Band ที่แสดงไว้ในหน้า 21 และหน้า 22 อนึ่ง การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบจะสามารถพัฒนา
กระบวนงาน และเพ่ิมระดับคะแนนของการด าเนินงานตามมาตรฐาน EdPEx ได้ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการของแต่ละหมวดดังที่แสดงไว้ใน “รายงานการตรวจประเมิน             
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(Feedback Report) ส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2562” ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่าจะมีการด าเนินการ อบรม             
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิเคราะห์รายงานป้อนกลับ (feedback report) เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
องค์กรของคณะ/ส่วนงาน ในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 14 ถึงวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ 
ห้องประชุม 317 ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมอบรม
ทุกท่านได้ท าการศึกษาและน าเล่ม “รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) ส านักหอสมุดกลาง               
ปีการศึกษา 2562” เข้าร่วมรับการอบรมในวันดังกล่าวด้วย 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
         ระเบียบวาระท่ี 3.1 การพัฒนาระบบงาน เรื่องจรรยาบรรณ การประชาสัมพันธ์ทาง Social Media 
และการจัดการข้อร้องเรียน 
          ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาและหารือแนวทางการด าเนินงานที่จะพัฒนา ดังนี้ 

เรื่องท่ีพัฒนา การด าเนินการ 
1.การประชาสัมพันธ์ Social Media  ประธานฯ ได้จัดท า แบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล ด้วยโปรแกรม 

Excel เพ่ือท าการติดตามผลการประชาสัมพันธ์ ทาง Social Media 
ของแต่ละฝ่ายงาน (ส านักงานส านักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวัง      
สนามจันทร์ หอสมุดวังท่าพระ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร) ดังแบบฟอร์มที่แจ้ง ทั้งนี้ได้
แนบ Demo อธิบายการบันทึกข้อมูลมาด้วยแล้ว ประธานเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการติดตามผลการประชาสัมพันธ์ คือ  
     1) รอบการเก็บข้อมูล เป็นปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ตุลาคม ถึง
กันยายน  
     2) เก็บข้อมูลย้อนหลังช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2563 และ
รายงานในที่ประชุมประจ าเดือน ธันวาคม 2563 ในเรื่อง สถิติบริการ
วิชาการ โดยประธานจะได้ประสานงานการด าเนินการกับ        
ส านักงานส านักหอสมุดกลาง ต่อไป  
 

2. การจัดการข้อร้องเรียน ประธานมอบหมายให้ นางจรินทร์ คิดหมาย ได้อธิบายถึงขั้นตอนการ
จัดท าระบบการจัดการข้อร้องเรียน นางจรินทร์ คิดหมายกล่าวว่า ตน
และนางสาวจุฑามาศ ถึงนาค ได้ด าเนินการ จัดท ากระบวนงานการ
จัดการข้อร้องเรียน ดังเอกสารแนบ แต่ทั้งนี้ขอหารือกรณีกระบวนการ
ป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้ าในลักษณะเดิม ที่ประชุมหารือและสรุป
แนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
     1) จัดเก็บสถิติ สรุปและรายงานข้อร้องเรียนที่เกิดซ้ า ในรอบ 6 
เดือน (ปีงบประมาณ) เพ่ือส่งประเด็นการเกิดซ้ า ให้กับงานการจัดการ
ความรู้ ด าเนินการหาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดซ้ า 
     2) จัดเก็บสถิติ สรุปและรายงานข้อร้องเรียนที่เกิดซ้ า ในรอบ 6 
เดือนถัดมา (หลังจากที่ได้ด าเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ แล้วยังเกิดซ้ า) ส่งประเด็นดังกล่าวให้ คณะกรรมการ
การบริหารความเสี่ยง ด าเนินการต่อไป  
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เรื่องท่ีพัฒนา การด าเนินการ 
     3)  ในช่องทางข้อร้องเรียนที่มี 8 ช่องทาง ให้เพิ่ม อีก 1 ช่องทาง 
เป็น ชอ่งทางอ่ืน ๆ เช่น กรณขี้อร้องเรียนทีส่่งไปยังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
     4) ให้เพิ่มผังกระบวนการในขั้น “เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียน” โดย
แบ่งออกเป็น ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการของ
หอสมุด เพื่อแสดงกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีรับ   
ข้อร้องเรียนจากศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากรใสสะอาด และมีการส่ง
มายังส านักหอสมุดกลางเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขพร้อมทั้ง
แจ้งกลับผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     5)  กรณีข้อร้องเรียนอยู่นอกเวลาราชการ ให้มีข้อความอัตโนมัติ
แจ้งรับเรื่อง และจะด าเนินการในเวลาราชการ หรือจะด าเนินการแก้ไข
ทันทีหากสามารถท าได้  
     6)  ให้เพ่ิมเติม ในกระบวนการป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้ าใน
ลักษณะเดิม ตามข้ันตอนที่ 1 และ 2 
      ทั้งนี้นางจรินทร์ คิดหมายจะได้ปรับแก้กระบวนงานการจัดการข้อ
ร้องเรียนต่อไป 
 

3. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา แบบส ารวจการรับรู้เรื่องการ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพตนเอง เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ 
โดยมิได้น ามาประเมินผลการปฏิบัติงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้จัดท าแบบ
ส ารวจการรับรู้เรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยใช้ Google form เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
โดยมี 3 ต าแหน่งที่พบแหล่งอ้างอิงของจรรยาบรรณ ได้แก ่บรรณารักษ ์
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และนักคอมพิวเตอร์/นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งนี้ประธานขอความอนุเคราะห์กรรมการในการทบทวนจรรยาบรรณ
ดังกล่าวคือ 

1) จรรยาบรรณของบรรณารักษ์ เสนอให้นางจรินทร์      
คิดหมาย พิจารณาว่า ฉบับดังกล่าวเป็นฉบับที่เป็นปัจจุบันสามารถใช้
ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่ หรือมีฉบับอื่นที่เป็นปัจจุบัน 
  2)   จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์/นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เสนอให้รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารพิจารณาข้อมูลจรรยาบรรณ ตามท่ี
ได้รวบรวม ว่าสามารถใช้เพื่อด าเนินการปฏิบัติงานของนักคอมพิวเตอร์ 
ได้หรือไม่ หรือมีจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 
      ทั้งนี้ให้แจ้งข้อมูลมายัง นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการฯ เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

       

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 
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  ระเบียบวาระท่ี 3.2   Flowchart ระบบงาน ต่าง ๆ  

           ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาและหารือกระบวนงานต่าง ๆ (Flowchart) ดังนี้ 

Flowchart ระบบงาน การปรับแก้ 
1) งานการประกันคุณภาพการศึกษา - ระบรุะยะเวลาการด าเนินการในสัญลักษณ ์(โดยใส่ระยะเวลาในช่อง

เดียวกัน)  ทุก Flowchart ท าระบบเดียวกัน 
2) งานการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ

ส านักหอสมุดกลาง 
1) ระบรุะยะเวลาการด าเนินการในสัญลักษณ์ 
2) ระบุช่องทางการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ 
 3)  ปรับ หรือเพ่ิมเติม กระบวนการงานวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ
ส านักหอสมุดกลาง ให้ครอบคลุมแผนการด าเนินงานประจ าปีและ
แผนตามยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ตามที่คณะกรรมการ
ประเมินได้สอบถามกระบวนการงานแผนประจ าปี และแผนตาม
ยุทธศาสตร์ 

3) งานการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของส านัก
หอสมุดกลาง 

  
 
 
 
 
 
 
 
-ระบรุะยะเวลาการด าเนินการในสัญลักษณ ์ 
 

4) งานการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
แผ่นดินของส านักหอสมุดกลาง 

5) กระบวนงานการซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ของส านักหอสมุดกลาง 

6) การพัฒนาโปรแกรมของส านัก
หอสมุดกลาง 

7) กระบวนการจัดการความรู้ของ
ส านักหอสมุดกลาง 

8) กระบวนงานการจัดหาเอกสาร
จดหมายเหตุจากอินเทอร์เน็ต 

9) กระบวนงานการวิเคราะห์เนื้อหา
และท ารายการเอกสารจดหมาย
เหตุ 

10) กระบวนงานการบริการยืม-คืน
เอกสารจดหมายเหตุ 

11) กระบวนงานการจัดหาเอกสาร    
จดหมายเหตุ 

1) ระบรุะยะเวลาการด าเนินการในสัญลักษณ์ 
2) เพ่ิมกระบวนงานในเรื่องเอกสารที่ได้รับ โดยแยกประเภทและ

ระบมุาตรฐานในการรับและการจัดเก็บของแต่ละประเภทที่มีความ
แตกต่างกัน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการจัดการ
ทรัพย์สิน เช่น ช ารุดเสียหาย สูญหาย หรือน าไปสร้างรายได้ในอนาคต 
เป็นต้น  
 
 
 

กระบวนงาน 

ระยะเวลา 
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12) กระบวนงานการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงส านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1) ระบรุะยะเวลาการด าเนินการในสัญลักษณ์ 
2) ในขั้นตอน น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก

หอสมุดกลาง ให้เปลี่ยนข้อความจากเดิม เพ่ือพิจารณา เปลี่ยนเป็น 
เพ่ือทราบ 

3) การพิจารณาประเด็น ความเสี่ยงต่างๆ ควรระบุแหล่งที่มาของ
แต่ละประเด็น เช่น จากการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือมาจาก feedback 
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์  EdPEx เป็นต้น 

        ส าหรับ Flowchart กระบวนงานต่าง ๆ เมื่อมีการปรับแก้แล้ว รวมทั้งงานอ่ืน ๆ เช่น งานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า Flowchart ให้น าส่ง ที่นางณัชชา มณีวงศ์ เพ่ือจะได้ด าเนินการ น าส่ง
ประธานฯ ต่อไป 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

         3.3 ร่างแบบสอบถามต่าง ๆ  

         ประธานได้แจ้งที่ประชุมพิจารณาแบบสอบถามต่าง ๆ โดยที่ประชุมเสนอดังนี้ 

เรื่อง การด าเนินการ 
1. แบบส ารวจการรับรู้ทิศทางส านัก
หอสมุดกลางของบุคลากร 

1) ก่อนการด าเนินการส ารวจการรับรู้ทิศทางส านักหอสมุดกลางให้
พิจารณาในการจัดกิจกรรมในการเผยแพร่วิสัยทัศน์และอ่ืน ๆ  
ตามความเหมาะสมกับประเภทของกลุ่มการรับรู้  

2) การด าเนินการส ารวจข้อมูลควรพิจารณาให้ครอบคลุมตัวชี้วัดที่ 
2 ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์และ   
อ่ืน ๆ ของบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้า กลุ่มอ่ืน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563  

 2.แบบส ารวจความคาดหวัง และความ
พึงพอใจต่อภาวะผู้น า ของบุคลากร
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

- พิจารณาช่วงอายุงาน 

3.แบบส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจและความผูกพันของผู้ใช้บริการ
ภายใน/ภายนอก 

- การวิเคราะห์ข้อมูลให้วิเคราะห์เพิ่ม เรื่องความประทับใจและไม่
ประทับใจจ าแนกห้องสมุด และคณะวิชา 
 

 

ส าหรับแบบสอบถามต่าง ๆ เมื่อมีการปรับแก้แล้ว รวมทั้งแบบสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ
เช่น ความสุข ความผูกพันของบุคลการ ให้จัดส่งมายัง นางณัชชา มณีวงศ์ เพ่ือเวียนกรรมการฯ พิจารณาเมื่อผ่าน
ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจข้อมูลตามระยะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละงานโดยให้น าส่ง
ข้อมูลภายในเดือนเมาษายน 2564 มายัง นางณัชชา มณีวงศ์ เพ่ือท าการวิเคราะห์ สรุปผลและรายงานเสนอ
ประธานฯ และผู้เกี่ยวข้องด าเนินต่อไป 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง การติดตามการด าเนินงาน โดยโปรแกรม Microsoft Planner 

       ประธานเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา เรื่องการติดตามการด าเนินงาน ด้วย โปรแกรม Microsoft Planner 
โดยมอบหมายให้ อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ได้น าเสนอโปรแกรม 
ดังกล่าว 

       อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร น าเสนอการใช้โปรแกรม Microsoft 
Planner โดยแจ้งว่าโปรแกรมดังกล่าวไม่เหมาะกับการปฏิบัติงานประจ าเพราะรายละเอียดในงานประจ าจะมีมาก 
แต่โปรแกรมดังกล่าวจะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่เป็นโครงการ (Project) ใหญ่ ๆ ทั้งนี้โปรแกรม ดังกล่าว
สามารถใช้ได้จากช่องทางการเข้าใช้งานระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

      ประธานเสนอท่ีประชุมทดลองใช้และขอให้เป็นมติเพ่ือพิจารณาต่อไปในการน ามาใช้ 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

 

                                                                            (นางณัชชา   มณีวงศ์)   
                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                                   

                                                                       (อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
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