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รายงานการประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 
ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 

ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM 
                        ------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

1. นางสมปอง          มิสสิตะ ประธานกรรมการ   
2. นางอาทิตา              นกอยู่ กรรมการ  
3. นางสาวกรุณา  ศรีเจริญ กรรมการ  
4. นางนฤมล  บุญญานิตย์ กรรมการ  
5. นางสาวอุไรวรรณ  จงเจริญ กรรมการ  
6. นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค กรรมการ  
8. นางสาวอินทรา  อินทร์ตามา กรรมการ  
9. นายสมภพ  สุขดี กรรมการ  
10. นางณัชชา มณีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ  

    
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางจรินทร์             คิดหมาย 
2. นางสาวสุมาลี          วาทีหวาน 
3. นางวิไลรักษ์            แก้ววิไล 
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ    กล่อมใจขาว 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางพัชรี  เวชการ กรรมการ     ติดราชการ 
2. นางสาวสุจิตรา  ส าราญใจ กรรมการ ติดราชการ 

 
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธ ที่ 15 มกราคม  2563  

         ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
         ระเบียบวาระท่ี 2.1 การเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  

ประธานแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานตามที่
มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



2 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
         ระเบียบวาระท่ี 3.1 ก าหนดการเพ่ือเตรียมจัดท า รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการเพื่อเตรียมจัดท ารายงานการประเมินตนเองเกณฑ์ EdPEX ปี
การศึกษา 2562 โดยเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

            ก าหนดการเพ่ือเตรียมจัดท า รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 
วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 

12 พฤษภาคม 2563 ส่งร่างรายงานการประเมินตนเอง ครั้ง ที่ 1   
14 พฤษภาคม 2563 ประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2563   
24 พฤษภาคม 2563 ส่งร่างรายงานการประเมินตนเอง ครั้ง ที่ 2  
4 มิถุนายน 2563 ประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2563  
5 มิถุนายน 2563 ปรับแก้ข้อมูล และน าส่งกรรมการพิจารณาอีกคร้ัง   
12 มิถุนายน 2563 เวียนคณะกรรมการดูความเรียบร้อย  
13-21 มิถุนายน 2563 ปรับแก้ รวมหมวด   
22-26 มิถุนายน 2563  เวียนกรรมการ ตรวจทานความเรียบร้อย  
29 มิถุนายน 2563 จัดรูปเล่มให้สมบูรณ ์  
1 กรกฏาคม 2563 จัดส่งท าส าเนา และจัดท าเล่ม   

15 กรกฎาคม 2563 ก าหนดส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (SAR) 
 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

          ระเบียบวาระท่ี 3.2 ร่าง รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx การศกึษา 2562  
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ร่างรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
EdPEx ซึ่งผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดได้จัดท าร่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารมอบหมายให้กรรมการที่
เกี่ยวข้องได้พิจารณา กลั่นกรองเนื้อหาโดยเฉพาะระบบการด าเนินการควรให้มีความสอดคล้องกันในแต่ละ
หมวด โดยให้ค านึงถึง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานด้วย ประธานขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ
หมวดกลับไปทบทวนร่างและพิจารณาความสอดคล้องของแต่ละหมวดและน าส่งข้อมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 
2563 ประธานขอนัดประชุม  วันที่ 4 มิถุนายน 2563  
          ประธานได้สอบถามปัญหาการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่ง
คณะกรรมการได้แจ้งดังนี้ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ในฐานะผู้รับผิดชอบ หมวด 1 การน าองค์การ และ 2 กลยุทธ์ ได้
ด าเนินการร่างรายงานการประเมินตนเองเกณฑ์ EdPEx แล้ว โดยในส่วนของหมวด 2 นายสมภพ สุขดี เป็น
ผู้ด าเนินการ ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดพบข้อสงสัย หรือไม่ชัดเจน ให้แจ้งแก้ไขได้ 
          นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค ผู้รับผิดชอบ หมวด 3 ลูกค้า และ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ ได้ด าเนินการแล้วในส่วนของหมวด 3 พบปัญหาคือการให้บริการบางรายการ ของหอสมุดยังได้ไม่
ชัดเจนจึงได้ร่างเป็นตัวอย่างไว้ หากหอสมุดมีความชัดเจนในบริการต่าง ๆ ให้แจ้งเพ่ือปรับแก้ต่อไป และการ
ด าเนินการหมวด 4 เสนอให้หัวหน้าหอสมุดพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่หัวหน้า
หอสมุดจะทราบดี และขอเสนอให้การด าเนินการด้านฐานข้อมูลสถิติการให้บริการวิชาการควรมีการเผยแพร่ที่
ส่วนกลางโดยให้บุคลากรได้รับทราบด้วย เพ่ือผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้
เลขานุการส านักหอสมุดกลางพิจารณาแนวทางด าเนินการต่อไป 
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 นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง  ผู้รับผิดชอบ หมวด 5 บุคลากร ได้ด าเนินการร่าง
รายงานการประเมินตนเอง เกณฑ์ EdPEx ไปแล้ว และจะได้ทบทวนความสัมพันธ์และความสอดคล้องกับ
หมวดอ่ืนเพื่อเพ่ิมเติม ปรังปรุงต่อไป 
 นางสาวกรุณา ศรีเจิรญ หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ได้ด าเนินการแล้ว และขอให้แต่ละหมวด ช่วย
พิจารณาความสัมพันธ์และความเก่ียวข้องในหมวดต่าง ๆ กับหมวด 6 ทั้งนีป้ระธานไดม้อบหมายให้ นายสมภพ 
สุขดี ช่วยพิจารณาการด าเนินการของหมวด 6 ด้วย 
 นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการคณะฯ ได้แจ้งเพ่ิมเติมให้มีการเก็บหลักฐานในการด าเนินการในหมวด
ต่าง ๆ เพ่ือให้พร้อมในการบันทึกและอัพโหลดลงฐานข้อมูล CHE QA EdPEx online และการด าเนินงาน
จัดท าร่างข้อมูลแต่ละหมวดควรจัดท าควบคู่กับ หมวด 7 ผลลัพธ์ ส าหรับกรอบการด าเนินการให้พิจารณาจาก
คู่มือแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในซ่ึงมี 3 ลักษณะคือ  

รอบปีปฏิทิน ใช้ในการตรวจนับจ านวน และประเมินผลงานทางวิชาการทั้งประเภทงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์/น าเสนอผลงาน และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเผยแพร่ ทั้งนี้ รอบปีปฏิทินในการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จะใช้ปีปฏิทินเดียวกับปีการศึกษาท่ีประเมิน เช่น ประเมินปี การศึกษา 2562 
จะใช้ปีปฏิทิน 2562 คือ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เป็นต้น 

รอบปีการศึกษา ใช้ในการประเมินองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
การส าเร็จการศึกษา การค านวณสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า โดยรอบปีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา เช่น ประเมินปีการศึกษา 2562 คือ ระหว่าง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 
กรกฎาคม 2563 เป็นต้น 

รอบปีงบประมาณ ใช้ในการประเมินองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการรประจ าปี 
แผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การเงิน แผยพัฒนาบุคลากร โดยจะใช้ปีงบประมาณเดียวกับปีการศึกษาที่
ประเมิน เช่น ประเมินปีการศึกษา 2562 จะใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้น  

 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ และรับทราบ ทั้งนี้ประธานได้มอบหมายให้ นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการ

คณะฯ ทบทวนกรอบการน าเสนอการด าเนินงานของแต่ละหมวดด้วย  
 
                 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 
                                                                           (นางณัชชา   มณีวงศ์)   
                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
                                                                                       (นางสมปอง มิสสิตะ) 

           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                    
 


