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รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที ่2/2561 

วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 
ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 

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

ผู้มาประชุม 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.สายสุดา เตียเจริญ    รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 
2.  นางอาทิตา              นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง ประธานกรรมการ 
3.  นางจันทร์ฉาย           แสงทองศรี  กรรมการ 
4.  นางสาวสุภมาศ         ศรีโนนม่วง  กรรมการ 
5.  นางสาวกรุณา           ศรีเจริญ  กรรมการ 
6.  นางสาวอุไรวรรณ       จงเจริญ  กรรมการ 
7.  นางสาวอินทรา          อินทร์ตามา  กรรมการ 
8.  นางฐิติมา                 กลิ่นทอง  กรรมการ 
9.  นางณัชชา                มณีวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

   
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม  
1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561  

          ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านัก 
หอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งที่ นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการ  
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                  2.1. ก าหนดวันจัดกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
                  (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx SAR Writing)” 

          ประธานแจ้งว่าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดจัดกิจกรรม โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx SAR Writing)” ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุม 114 อาคารวชิรมงกุฏ คณะ
อักษาศาสตร์ ทั้งนี้ได้แจ้งหอสมุดเพ่ือส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
       3.1  ร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2560 (SAR) 

                          ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ส านักหอสมุดกลาง  
        นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี เสนอให้แก้ไขชื่อเรื่องในหน้าค าน าให้มีชื่อเดียวกับหน้าปก และแก้ไขค าว่า EdPEX ให้
เป็น EdPEx 

 

                 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 

                        3.2  ร่าง รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมุดกลาง  
                 ปีการศึกษา 2560 (SAR)  

           ประธานให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้  น าเสนอ
ข้อมูล ให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ และน าส่งนางณัชชา มณีวงศ์ แก้ไขภายใน วันที่ 27 มิถุนายน 
2561 เพ่ือเสนอ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง และหัวหน้าหอสมุด พิจารณา
ต่อไป ดังนี้ 

 
ผู้รับผิดชอบ ผู้น าเสนอ ประเด็น 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการ 
นางณัชชา มณีวงศ์ 
นางสาวกรุณา ศรีเจริญ 
นางฐิติมา กลิ่นทอง 

นางสาวกรุณา ศรีเจริญ -เสนอ หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ พิจารณากิจกรรมจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ (ภายใต้โครงการห้องสมุดมี
ชีวิตเพ่ือชุมชน) เพ่ือหาข้อสรุปว่าคงอยู่ใน
แผนบริการวิชาการหรือไม่ 
-ติดตามโครงการส ารวจและคัดสรร
ทรัพยากรสารสนเทศภาคตะวันตก ว่ามี
การอนุมัติหรือไม่อย่างไร 
-พิจารณาโครงการปีงบประมาณ 2560 ที่
มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเป็น
โครงการในปีงบประมาณ 2561 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารจัดการ 
นางอาทิตา นกอยู่ นางอาทิตา นกอยู่ -หลักฐานต่าง ๆ ได้ประสานงานกับผู้ช่วย

ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์เพ่ือเตรียม
เอกสารแล้ว โดยเฉพาะเรื่องแผน
ยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง ปี    
2561-2565 
 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละค่าเฉลี่ยและความพึงพอใจ 
นางณัชชา มณีวงศ์ 
นางสาวอินทรา อินทร์ตามา 

นางณัชชา มณีวงศ์ -ปรับการเขียนบรรยายและสรุปงานวิจัย
เชิงคุณภาพ เรื่องความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุดให้สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ 6.1 
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ตัวบ่งชี้ 6.2 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี 
นางสาวสุภมาศ ศรีโนนม่วง 

นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี -ขอรูปภาพสิ่งอ านวยความสะดวกของ  
แต่ละหอสมุดให้เป็นปัจจุบัน 

ตัวบ่งชี้ 6.3 จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)  
นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ -ขอให้หอสมุดแจ้งเพ่ิมเติมบริการเชิงรุก 

และคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อบริการ
ของแต่ละเรื่อง 

ตัวบ่งชี้ 6.4 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)  
นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ -ขอให้หอสมุดแจ้งเพ่ิมเติมบริการ

อิเล็กทรอนิกส์และคะแนนความพึงพอใจที่
มีต่อบริการของแต่ละเรื่อง 

 

                            มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบร่างรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
                   ส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2560 (SAR) ตามท่ีเสนอโดยขอให้ผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลและหลักฐานเพื่อจะได้ 
                   ด าเนินการต่อไป 
  

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 

                                                                                                                นางณัชชา   มณีวงศ์  
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
                                                                                                                                 นางอาทิตา นกอยู่ 

                                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                    
      


