
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 4/2558 

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 
ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากลุ 

------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. อาจารย์ ดร.สายสุดา                เตียเจริญ 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ส านักหอสมุดกลาง 

ประธานกรรมการ 
 

2. นางจันทร์ฉาย แสงทองศร ี กรรมการ 
3. นางสาวภาษิณ ี ปานน้อย กรรมการ 
4. นางสาวสุภมาศ ศรีโนนม่วง กรรมการ 
5. นางสาวอินทรา อินทร์ตามา กรรมการ 
6. นายสมภพ สุขดี กรรมการ 
7. นางเอกอนงค ์ ดวงจักร ์ กรรมการ 
8. นางณัชชา             มณีวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
   

     

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางพัชร ี เวชการ กรรมการ 
 

 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น. 
 เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม ดังนี ้

 

ระเบยีบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม  
          1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 ในวันพุธที่  20 พฤษภาคม 2558 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลางครั้งที่ 3/2558  วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม  2558 
 
 

มต ิ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
           2.1 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักหอสมุดกลาง 
ก าหนดวัน ศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558  เวลา 9.00 น.  ดังนี ้
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ส านักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
09.00-09.20 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับและรายงานผล

การด าเนินงานการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดกลาง 
 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 
 

09.20-10.00 น. 
(09.20-09.30) 

 

(09.30-09.40) 
 

(09.4009.50) 
 

(09.50-10.00) 

น าเสนอ : ผลงานเด่น 
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
หอสมุดสาขาวังท่าพระ 
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

10.00-10.10 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมวางแผนการประเมิน 
 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

10.10-10.25 น. อาหารว่าง ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

10.25-12.00 น. ศึกษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเอง ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

13.00-14.00 น. ศึกษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเอง 
(ต่อ) 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

14.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เย่ียมชมหน่วยงาน 
 

ฝ่าย/ งาน ส านักหอสมุดกลาง 

15.00-15.15 น. อาหารว่าง ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

15.15-16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและให้
ข้อเสนอแนะ 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

 

          หมายเหตุ - ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ 

 
 
 

มต ิ ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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   2.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ รายนามคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2557  ดังนี้คือ 

 

1.  รองศาสตราจารย์ สีปาน ทรัพยท์อง 
    ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร์  
    คณะศิลปศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประธาน 

2. อาจารย์ ธารา จันทร์อน ุ 
    หัวหน้าหน่วยห้องสมุดอัตโนมัติและส่ือออนไลน์ 
    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

กรรมการ 

3.  อาจารย์ รุ่งธิวา ขลิบเงิน 
    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์    
    คณะอักษรศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรรมการ 

 

มต ิ ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
           3.1 รา่ง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
  ประธานแจ้งที่ประชุม เสนอให้กรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง ร่วม
พิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งหากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งได้ที่ นางณัชชา มณีวงศ์ โดยทัง้นี้ได้
ด าเนินการส่งไฟล์ไปทางเมล์แล้ว นอกจากนี้ประธานเสนอแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบดังนี้  
 

เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 
บทน า นางณัชชา มณีวงศ์ และนายสมภพ สุขดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  นางเอกอนงค์ ดวงจักร์ และนางพัชรี เวชการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ และนายสมภพ สุขดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ นางณัชชา มณีวงศ ์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี และนางสาวสุภมาศ ศรีโนนม่วง 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) นางสาวภาษิณี ปานน้อย 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) นางณัชชา มณีวงศ์ นางสาวอินทรา อินทร์ตามา 

และนางพัชรี เวชการ 
บทสรุป นางณัชชา มณีวงศ ์
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โดยให้กรรมการฯ ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ พิจารณาเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้สมบูรณ์พร้อมทั้งรวบรวม
เอกสารหลักฐานทั้งที่เป็นตัวเอกสารและไฟล์ดิจิตอลในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ ซึ่งเอกสารส่วนหนึ่งได้รวบรวม
และเตรียมไว้ให้แล้ว โดยมีก าหนดการดังนี ้ 
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ประชุมงานประกันครั้งที่ 5/2558 ส่งไฟล์และตรวจสอบเอกสาร  
วันศุกร์ที่    21 สิงหาคม 2558 ก าหนดส่งเล่ม 
วันศุกร์ที่    28 สิงหาคม 2558 ก าหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มต ิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  
 

เลิกประชุมเวลา 13.00  น. 
 

                      นางณัชชา    มณีวงศ์   
                                                           ผู้จดรายงานการประชุม 

                         
 

                                                                                     อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                       


