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รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
 

ครั้งที ่1/2560 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 

ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 
------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สายสุดา  เตียเจริญ 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ  

ประธานกรรมการ 
 

2. นางจันทร์ฉาย แสงทองศร ี กรรมการ 
3. นางสาวสุภมาศ ศรีโนนม่วง กรรมการ 
4. นางฐิติมา กลิ่นทอง กรรมการ 
5. นางสาวกรุณา ศรีเจริญ กรรมการ 
6. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน กรรมการ 
7. นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ กรรมการ 
8. นางสาวอินทรา             อินทร์ตามา กรรมการ 
9. นายสมภพ สุขดี กรรมการ 
10. นางณัชชา             มณีวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

     

ผู้ไม่มาประชุม 
-  

เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น. 
 เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 รับรองรายงานการประชุม  
1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559  

          ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 8/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งที่ นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
            2.1 รายช่ือคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง ปี
การศึกษา 2559  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบรายชื่อคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 
การศึกษา 2559 ดังนี้ 
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ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา บัวเวช 

 

คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรรมการ ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2.2. ก าหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง 
             ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดวันประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักหอสมุด
กลาง ปีการศึกษา 2559 คือ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560  โดยทั้งนี้นางสาวสุมาลี วาทีหวาน หัวหน้าหอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แจ้งว่า เมื่อครั้งประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
ประธานคณะกรรมการประเมินแจ้งว่าหากครั้งต่อไปถ้ามีเวลาอยากเยี่ยมชม หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และหอสมุดสาขา วังท่าพระด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ สอบถามทางส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องจ านวนวันที่ตรวจ ประเมิน หากได้มากกว่า 1 วัน แล้วให้สอบถามทาง
ประธานว่าประสงค์จะไปเยี่ยมชมหอสมุดอ่ืนด้วยหรือไม่ โดยมอบหมายให้ นางณัชชา มณีวงศ์ ด าเนินการ 
 
มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
         
        3.1 แผนการด าเนินการเตรียมรับการประเมิน 
 ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนการด าเนินการเตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้การด าเนินงานการตรวจประเมินประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 ที่ประชุมมีมติแผนการด าเนินการดังนี้ 
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ก าหนดการเตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ล าดับ วันที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 8-12 เม.ย. 60 - ก าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

และเสนอช่ือ/ติดต่อประสานงาน 
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

ณัชชา 

2 20 เม.ย. 60 -ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งช้ี 3.1 นางฐิติมา กลิ่นทอง,  
              นางสาวกรุณา ศรีเจรญิ 
ตัวบ่งช้ี 5.1ผศ.ดร.สายสดุา เตยีเจริญ,  
              นายสมภพ สุขด,ี  
              นางณัชชา มณีวงศ์ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 นางณัชชา มณีวงศ์ 
ตัวบ่งช้ี 6.2 นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี, 
               นางสาวสุภมาศ ศรโีนนม่วง 
ตัวบ่งช้ี 6.3 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน,                          
               นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ  
ตัวบ่งช้ี 6.4 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน, 
               นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ  

3 21 เม.ย. -23 มิ.ย. 60 -รวบรวมหลักฐาน 
-จัดท าร่าง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ปีการศึกษา 2559 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

4 23 มิ.ย. 60 -ประชุมงานประกันคณุภาพการศกึษา  
-น าเสนอร่าง รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ขององค์ประกอบท่ี 6                   
เพื่อพิจารณาปรับแก้ เพิ่มเติม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 30 มิ.ย. 60 -ร่างตัวบ่งช้ี 3.1, 5.1 เวียนกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

ประธานคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา 

6 19 ก.ค. 60 -น าส่งเล่มดราฟ (ร่าง SAR) เสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/หวัหน้าหอสมดุ 

7 30 ก.ค.60 -น าส่ง (ร่าง SAR) ที่ปรับแก้ไขแลว้  เสนอ 
ประธานคณะกรรมการประกันคณุภาพฯ 
พิจารณา 

ประธานคณะกรรมการประกันคณุภาพฯ  

8 7 ส.ค. 60 - ประชุมงานประกันคณุภาพการศึกษา 
- พิจารณาตรวจทาน ปรับแก ้SAR  

คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 

9 10 ส.ค. 60  -จัดท าเลม่รายงานการประเมินตนเอง ณัชชา 

10 1 – 10 ส.ค.60 -จัดเตรยีมเอกสารหลักฐานและดจิิตอลไฟล์ 
-ตรวจสอบหลักฐานดจิิตอลไฟล ์ตามแบบ
รายงาน SAR (จาก link หลักฐาน) 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 

11 11-15 ส.ค. 60 -ป้อนข้อมูลหลักฐานเข้าระบบ CHE QA 
Online 

ณัชชา 

12  21 ส.ค. 60 -ออกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรว่มรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
-น าส่งเล่ม SAR แก่กรรมการ 

ณัชชา 
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ล าดับ วันที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
13 24- 25 ส.ค. 60 -รับการประเมินคณุภาพการศึกษา ผู้บริหาร และผู้เกีย่วข้อง 

14 30 ส.ค 60 -ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการแก่บุคลากรทราบ 

ณัชชา  

 

* หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1  เรื่องสืบเนื่อง 
- 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 
 
 
 

                            นางณัชชา   มณีวงศ ์   
                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                          
                                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สายสุดา เตียเจริญ 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                    


