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รายงานการประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 2/2565  วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565  

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

 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ. นันทพล จั่นเงิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง ที่ปรึกษำ 
2. อำจำรย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่ำม     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยกลยุทธ ์

และพัฒนำองค์กร 
ประธำน 

3. นำงอำทิตำ              นกอยู่                              เลขำนุกำรส ำนักหอสมุดกลำง กรรมกำร 
4. นำงสมปอง          มิสสิตะ        หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุดพระรำชวงัสนำมจันทร์                        กรรมกำร 
5. นำงสำวจฑุำมำศ  ถึงนำค                                      รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำยหอสมุดวังท่ำพระ กรรมกำร 
6. นำงสำวสุมำลี วำทีหวำน     รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำยหอสมุดวิทยำเขต 

สำรสนเทศเพชรบุร ี
กรรมกำร 

7. นำยสมภพ  สุขดี รักษำกำรแทนหัวหน้ำงำนนโยบำยและนวัตกรรม กรรมกำร 
8. นำงสำวอุไรวรรณ  จงเจริญ                              บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
9. นำงณัชชำ มณีวงศ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นำงณัฐดิน ี ชมภูเอ่ียม     บรรณำรักษ์ช ำนำญกำรพิเศษ                               ลำประชุม 
2. นำงสำวกรุณำ  ศรีเจริญ                                     บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร ลำประชุม 

 

 

เปิดประชุม เวลา 9.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม  
       ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565  ในวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
ประชุมออนไลน์ (ZOOM) 

  ประธำนเสนอทีป่ระชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักหอสมุดกลำง ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2565 ประชุมออนไลน์ (ZOOM) ตำมรำยละเอียดใน
เอกสำรประกอบกำรประชุม  

มติ  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมมีติรับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
         ระเบียบวาระท่ี 2.1 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ 

EdPEx (EdPEx Assessor) (ออนไลน์) ในระหว่างวันจันทรท์ี่ 28 ถึงวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
         ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกรได้จัดกิจกรรมเตรียม
ควำมพร้อมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน EdPEx (EdPEx Assessor)  ทำงออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 28-ถึง
วันพุธที่ 30 มีนำคม 2565 วิทยำกร โดย ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ และศำสตรำจำรย์ แพทย์
หญิงจำมรี ธีรตกุลพิศำล กำรอบรมดังกล่ำว ท ำให้ทรำบแนวทำงกำรประเมินและเกณฑ์กำรให้คะแนน สำมำรถ
น ำมำพัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กร และน ำมำปรับปรุงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมเกณฑ์
คุณภำพเพื่อควำมเป็นเลิศ (EdPEx) ได้ เช่น ประเด็นกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ควรเขียนให้เห็น
กระบวนกำรที่เป็นขั้นตอนกระชับเข้ำใจง่ำยโดยควรจัดท ำในรูปของแผนภำพ (diagram) แทนกำรพรรณนำด้วย
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ตัวอักษรจะท ำให้ผู้อ่ำนมีควำมเข้ำใจได้ง่ำยและชัดเจน ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของ
ส ำนักหอสมุดกลำง ในปีนี้ได้เสนอชื่อ ศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงจำมรี ธีรตกุลพิศำล เป็นประธำนในกำรตรวจ
ประเมิน เนื่องจำกท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์สูงและมีควำมเข้ำใจเกณฑ์กำรประเมิน  

มติ  ที่ประชุมรับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ออนไลน์)  
           ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ร่วมมือกับ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และมหำวิทยำลัยขอนแก่น  จัดโครงกำร ประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ทำงออนไลน์ จ ำนวน 4 ครั้ง 
ได้แก่ วันศุกร์ที่ 1, 22, 29 เมษำยน 2565 และวันศุกร์ที่ 6 พฤษภำคม 2565 กำรประชุมดังกล่ำว ท ำให้ได้ทรำบ 
แนวทำงกำรขับเคลื่อนและกำรพัฒนำองค์กรของผู้บริหำร เพื่อส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำที่มีกำรด ำเนินกำรเป็นเลิศ 
ครอบคลุม ทั้ง 7 หมวดจำกผู้ทรงคุณวุฒิ สำมำรถชมวีดีโอย้อนหลังได้แต่ไม่สำมำรถดำวน์โหลดได้ โดยกองประกัน
คุณภำพกำรศึกษำแชร์ไว้ใน One drive ตำมเมลของแต่ละท่ำนที่เป็นของมหำวิทยำลัยศิลปำกร  

ตัวอย่าง  
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มติ  ที่ประชุมรับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 2.3 ก าหนดวันรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564  
ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบวำ่ กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2564 ส ำนัก

หอสมุดกลำง มีก ำหนดกำรดังนี้ ประชุม consensus วันพุธ ที่ 27 กรกฎำคม 2565 ทำงออนไลน์ และ site visit 
วันจันทร์ ที่ 1 สิงหำคม 2565 ณ ฝ่ำยหอสมุดวังท่ำพระ  

มติ  ที่ประชุมรับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 การติดตามและรายงานตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 9 เดือน  
ประธำนแจ้งที่ประชุม สืบเนื่องจำกกองประกันคุณภำพกำรศึกษำ ติดตำมตัวชี้วัดของมหำวิทยำลัย

ศิลปำกร จ ำนวน 13 ตัวชี้วัด เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  ของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทั้งนี้ส ำนักฯ ได้รวบรวมและรำยงำนมหำวิทยำลัยศิลปำกรไปแล้ว จ ำนวน 13 ตัวชี้วัด มี
จ ำนวน 9 ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จึงไม่สำมำรถรำยงำนผลได้ และมีจ ำนวน 4 ตัวชี้วัดที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว 
ดังนี้  

 

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำคลังข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุกสำขำดำ้นศิลปะกำรออกแบบ 
                ดนตรี สถำปัตยกรรม และด้ำนโบรำณคดี ร้อยละ 61.83 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้ำชมคลังข้อมูลสะสมด้ำนศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 53.4 

ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไข ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละจ ำนวนครั้งของกำรเข้ำชมคลังเก็บข้อมูล ที่เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ ร้อยละ 62.7 

ทั้งนี้จะได้มีกำรติดตำมตัวชี้วัดอีกครั้ง ในรอบ 12 เดือน ประมำณสิ้นเดือน พฤษภำคม 2565 ประธำน
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรฯ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ด ำเนินกำรกิจกรรม วิเครำะห์ สรุปผล ให้เสร็จภำยในวันที่ 31 
พฤษภำคม 2565 นอกจำกนี้ประธำนยังมอบหมำยให้ นำงณัชชำ มณีวงศ์ แจ้งประธำนคณะกรรมกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ เพื่อด ำเนินกำร ดังนี้ 1) กำรจัดกำรควำมรู้ต้องด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบ มีกระบวนกำร 2) มีกลไกในกำร
จัดกำรควำมรู้ สำมำรถแสดงกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบที่มีวงจรของกำรสกัดองค์ควำมรู้  3) ให้ทบทวนข้อมูลที่
รำยงำนไปแล้ว ในรอบ 9 เดือน ว่ำจะมีกำรเพิ่มเติม หรือปรับแก้โครงกำรอะไรหรือไม่อย่ำงไร และ 4) พิจำรณำ
ข้อมูลเพื่อท ำกำรรำยงำนตัวชี้วัดที่ 27 และ ตัวชี้วัดที่ 28 เพื่อน ำส่งกองประกันฯ ภำยในสิ้นเดือน พฤษภำคม 2565 

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 

        ระเบียบวาระท่ี 3.2 การติดตามและรายงานตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 7 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

        ประธำนแจ้งที่ประชุม สืบเนื่องจำกกองประกันคุณภำพกำรศึกษำ ติดตำมตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 ของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทั้งนี้ส ำนักฯ ได้รวบรวมและรำยงำนมหำวิทยำลัยศิลปำกรไปแล้ว คือ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ควำมพึงพอใจต่อฐำนข้อมูลวิจัย ส ำนักฯ รำยงำนค่ำเฉลี่ย 4.16 และจะได้แนบรำยงำนผลกำร      
ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีรำยละเอียดของข้อค ำถำมต่ำง ๆ น ำส่งให้กองประกันฯ เพื่อใช้ประกอบกำร
พิจำรณำกำรรำยงำนผลลัพธ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ส่วนงำนที่อบรมควำมปลอดภัยซ้อมอัคคีภัย ส ำนักฯ ได้รำยงำนจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรม
ควำมปลอดภัยซ้อมอัคคีภัย ของกองงำนวิทยำเขต พระรำชวังสนำมจันทร์ จ ำนวน 23 คน เนื่องจำก ส ำนักฯ ไม่ได้
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จัดอบรมในปีนี้ ทั้งนี้ประธำนฯ ได้เสนอให้ นำงสำวสุมำลี วำทีหวำน ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด ำเนินกำรก ำหนดแผนและแนวทำงกำรด ำเนินกำร ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ไว้ด้วย   เพื่อให้สำมำรถรำยงำนกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักฯ ด้วย  

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 

        ระเบียบวาระท่ี 3.3 การสนทนากลุ่ม Focus Group ความต้องการความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) 

        ประธำนแจ้งที่ประชุมว่ำ เพื่อให้ส ำนักหอสมุดกลำงมีข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 
จึงต้องมีข้อมูลเสียงของลูกค้ำในเชิงลึก โดยมีกำรจัดกิจกรรมสนทนำกลุ่ม Focus Group ควำมต้องกำรควำม
คำดหวังของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน์) โดยด ำเนินกำรกับ นักศึกษำระดับ
บัณฑิตวิทยำลัย วันพุธที่ 9 มีนำคม 2565 เวลำ 10.00-12.00 น. นักศึกษำระดับปริญญำตรี วันจันทร์ที่ 18 
เมษำยน 2565 เวลำ 13.00-15.00 น. และคณำจำรย์ ในวันที่ 19 และวันที่ 22 เมษำยน 2565 เวลำ 9.00-12.00 
น. โดยมีสรุปผลกำรสนทนำดังรำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรประชุม ทั้งนี้ประธำนเสนอให้น ำผลสรุปดังกล่ำว
เข้ำที่ประชุมประจ ำเดือนส ำนักหอสมุดกลำงครั้งต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 

        ระเบียบวาระท่ี 3.4 แบบส ารวจและผลการส ารวจความพึงพอใจและการรับรู้วิสัยทัศน์ของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2564  (ออนไลน์)  
 ประธำนแจ้งที่ประชุมว่ำ สืบเนื่องจำกกำรจัดสนทนำกลุ่ม Focus Group ควำมต้องกำรควำมคำดหวังของ
ผู้ใช้บริกำรที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำง ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน์) แล้วนั้น ส ำนักหอสมุดจึงได้ท ำกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจและกำรรับรู้วิสัยทัศน์ของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อส ำนักหอสมุดกลำงทำงออนไลน์ร่วมด้วย โดยส ำรวจจำกลิงก์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKTg50KX27MKPPDD6DAV2sFby_isbjxZlnOnodUQY
Krdyv6A/viewform?fbzx=8028472403388188958  
ผลกำรส ำรวจพบว่ำ ภำพรวมของระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในกำรด ำเนินงำนของส ำนักหอสมุดกลำง ตำม
เกณฑ์ Net Promoter Score (NPS) ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 60.13 พอใจมำกพร้อมบอกต่อและเมื่อ
เทียบเกณฑ์ 5 ระดับ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับดีมำก เช่นกัน โดยมีรำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม ทั้งนี้ประธำนให้น ำผลดังกล่ำวเข้ำที่ประชุมประจ ำเดือนส ำนักหอสมุดกลำงในครั้งต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 

 ระเบียบวาระท่ี 3.5 การส ารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความผูกพันของผู้ใช้บริการ
ส านักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2564  (Online และ Onsite) 

 ประธำนแจ้งที่ประชุม เพื่อให้ส ำนักหอสมุดกลำงมีข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 
จึงได้ท ำกำรส ำรวจควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมผูกพัน ของผู้ใช้บริกำร ทั้ง Online และ 
On site จำก จ ำนวนแบบสอบถำมทั้งสิ้น 461 ชุด พบว่ำ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสถำนภำพ เรียง
ตำมล ำดับ ดังนี้ (1) นักศึกษำระดับปริญญำตรี มศก. จ ำนวน 344 รำย คิดเป็นร้อยละ 74.62  (2) นักศึกษำ
ปริญญำโท มศก. จ ำนวน 59 รำย คิดเป็นร้อยละ 12.80 (3) นักศึกษำระดับปริญญำเอก มศก. และ อำจำรย์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร  จ ำนวน 19 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.12 

 ผู้เข้ำใช้บริกำรมีภำพรวมควำมคำดหวัง ( x̄ = 4.37) และควำมพึงพอใจ ( x̄ = 4.33) อยู่ในระดับมำก 

ค่ำเฉลี่ยควำมคำดหวังดังนี้คือ (1) ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (x̄ = 4.44)  (2) ด้ำนบริกำร (x̄ = 4.39)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKTg50KX27MKPPDD6DAV2sFby_isbjxZlnOnodUQYKrdyv6A/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKTg50KX27MKPPDD6DAV2sFby_isbjxZlnOnodUQYKrdyv6A/
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(3) ด้ำนประชำสัมพันธ์/กำรสื่อสำรกับผู้ใช้  ( x̄ = 3.36) (4) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (x̄ = 4.30) และค่ำเฉลี่ย

ควำมพึงพอใจ ตำมล ำดับคือ (1) ด้ำนบริกำร (x̄ = 4.46)  (2) ด้ำนประชำสัมพันธ์/กำรสื่อสำรกับผู้ใช้ ( x̄ = 4.35)  
(3) ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ( x̄ = 4.34) และ 4) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ( x̄ = 4.16)  และ
รำยละเอียดอ่ืน ๆ ดังเอกสำรที่ประชุม ทั้งนี้ประธำนให้น ำผลดังกล่ำวเข้ำที่ประชุมประจ ำเดือนส ำนักหอสมุดกลำง
ในครั้งต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.6 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร 

ประธำนแจ้งที่ประชุมว่ำ เพื่อให้ส ำนักหอสมุดกลำง มีข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธ
กิจ จึงได้มีกำรจัดท ำแบบส ำรวจกำรรับรู้ทิศทำงวิสัยทัศน์และควำมผูกพันของบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2564 ทำง
ออนไลน์ตำมลิงก์ ดังนี้ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeTX95mrPn8gMLh8FGjolPWlTNXduJJyGSvLZGb4H
1mQoKmQ/viewform  และกำรส ำรวจควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อภำวะผู้น ำ (ผู้อ ำนวยกำร)
ส ำนักหอสมุดกลำง ม.ศิลปำกร ดังลิงก์  
https://docs.google.com/forms/d/12CRkZDiDzHIyNYqWtFVTzOhH-qoafVwqS0bimdPZ1LA/prefill 
ทั้งนี้ประธำนมอบหมำยให้นำยสมภพ สุขดี เพิ่มข้อค ำถำมในแบบสอบถำมนี้ อีกจ ำนวน 1 ข้อ คือข้อ 9 เรื่อง ก ำกับ
ดูแลและธรรมำภิบำลกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะด้ำนคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วย 
งำนภำครัฐ (ITA) ตำมมติที่ประชุม ประจ ำเดือนส ำนักหอสมุดกลำงครั้งที่3/2565 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภำคม 2565 
โดยจะท ำกำรส ำรวจทั้ง 2 เรื่อง ในวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภำคม 2565 กิจกรรมสัมมนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ 
2565 และขอให้ท ำกำรสรุปผลข้อมูลให้เสร็จภำยในวันอังคำรที่ 31 พฤษภำคม 2565  

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
        ระเบียบวาระท่ี 4.1  ผู้รับผิดชอบการด าเนินการจดัท าร่าง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เกณฑ์ 
EdPEx ปีการศึกษา 2564 
        ประธำนเสนอที่ประชุมพิจำรณำ ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำ่ง รำยงำนกำรประเมินตนเอง ตำม
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ดังนี้ 

 

หมวด  ผู้รับผิดชอบ 

โครงร่ำงองค์กร ผู้บริหำร (ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร) 

เลขำนุกำรส ำนักหอสมุดกลำง 

หัวหน้ำงำนนโยบำยและนวัตกรรม 

หมวด 1 กำรน ำองค์กร ผู้บริหำร (ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร) 

เลขำนุกำรส ำนักหอสมุดกลำง 

หัวหน้ำงำนนโยบำยและนวัตกรรม 

หมวด 2 กลยุทธ์ ผู้บริหำร (ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำ

งำนนโยบำยและนวัตกรรม) 

หมวด 3 ลูกค้ำ หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด 

หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ ประธำนคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 

https://docs.google.com/forms/d/12CRkZDiDzHIyNYqWtFVTzOhH-qoafVwqS0bimdPZ1LA/prefill
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หัวหน้ำงำนนโยบำยและนวัตกรรม 

หมวด 5 บุคลำกร เลขำนุกำรส ำนักหอสมุดกลำง 

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติกำร   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยบริหำร 

หัวหน้ำงำนนโยบำยและนวัตกรรม 

หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

หมวด 7 ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบของแต่ละหมวด 

     7.1 ผลลัพธ์ดำ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และบริกำรที่    

     ตอบสนองต่อลูกค้ำกลุ่มอ่ืนและด้ำนกระบวนกำร 

หมวด 3 ลูกค้ำ และ หมวด 6 ระบบปฏิบัติกำร 

          7.1 ก ผลลพัธ์ดำ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำน    

               บริกำรที่มุ่งเน้นลกูค้ำ 

หมวด 3 ลูกค้ำ 

          7.1 ข ผลลพัธ์ดำ้นประสิทธิผลของกระบวนกำร 

               ท ำงำน 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติกำร 

     7.2 ผลลัพธ์ดำ้นลูกค้ำ หมวด 3 ลูกค้ำ 

     7.3 ผลลัพธ์ดำ้นบุคลำกร หมวด 5 บุคลำกร, หมวด 6 ระบบปฏิบัติกำร และ  

หมวด 2 กลยุทธ์ 

     7.4 ผลลัพธ์ดำ้นกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแลองค์กร หมวด 1 กำรน ำองค์กร 

     7.5 ผลลัพธ์ดำ้นงบประมำณ กำรเงิน กำรตลำด และกล

ยุทธ์ 

หมวด 2 กลยุทธ์ และ หมวด 4 กำรวัด กำร

วิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
ในกำรรำยงำนผลลัพธ์หมวด 7 ตำมเกณฑค์ุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลศิ (EdPEx) ฉบับปี  2563-2566 ควร

พิจำรณำผลลัพธ์อย่ำงเป็นระบบ ผลลัพธ์แต่ละตัวในหมวดผลลัพธ์มกัมำจำกกระบวนกำรมำกกว่ำ 1 หมวด 

* หมำยเหตุ ประธำนคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำรเรียบเรียง 

ปรับแก้ ฯลฯ ทุกหมวดเพื่อเสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำต่อไป 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 ระเบียบวาระท่ี 4.2 แนวทางการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เกณฑ์ EdPEx  
ปีการศึกษา 2564  
 ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ให้ด ำเนินกำรตำม   
แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินและขั้นตอนกำรตรวจประเมิน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

รายงานการประเมินตนเอง  
(ด ำเนินกำรตำมคู่มือ แนวทำงด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยศิลปำกร) 
1. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ EdPEx  

(รวมจ านวนหน้า ไม่เกิน 60 หน้ากระดาษ A4 จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16  
โครงร่าง องค์กร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 และหมวด 1-7 ไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4) 
- ส่วนงำน จัดท ำ SAR ตำมเกณฑ์ EdPEx  

2. จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำง EdPEx 
3. รำยงำน Common Data Set (CDS) ตำมที่ สกอ. ก ำหนด 
4. จัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมกำรตรวจประเมิน ภายใน เดือน มิ.ย. 2565 
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน  
1. จัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับส่วนงำน  ให้คณะกรรมกำรตรวจประเมินก่อนก ำหนดกำร

ประเมิน ตำมปฏิทินที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
2. จัดให้คณะกรรมกำรตรวจประเมินได้ประชุมหำรือ อย่ำงน้อย 1 วัน ก่อนกำรตรวจประเมิน 

ก าหนดวัน พุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 
3. คณะกรรมกำรตรวจประเมินโดยกำร Site Visit อย่ำงน้อย 1 วัน  
      ส ำนักหอสมุดกลำง ก าหนดวันที่  1 สิงหาคม 2565 ณ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
 

การด าเนินการภายหลังการตรวจประเมิน 
1. คณะกรรมกำรตรวจประเมิน จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินระดับคณะวิชำ/ ส่วนงำน ฉบับสมบูรณ์

ให้คณะวิชำ/ ส่วนงำน ภำยใน 2 สัปดำห์ 
2. คณะวิชำ/ ส่วนงำน น ำผลกำรประเมินมำจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับคณะวิชำ/     ส่วนงำน 

ส ำหรับปีกำรศึกษำถัดไป เสนอมหำวิทยำลัยพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ 
3. คณะวิชำ/ ส่วนงำน กรอกข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) รำยงำนกำรประเมินตนเอง รำยงำน

ผลกำรประเมินระดับคณะวิชำ/ ส่วนงำน และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะวิชำ/ ส่วน
งำน ในระบบ CHE-QA Online ตำมเวลำที่ก ำหนด  

 
และให้ศึกษำเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำจำก 1) คู่มือ เกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และ 2) คู่มือแนวทำงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ดังเอกสำรประกอบกำรประชุม  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 ระเบียบวาระท่ี 4.3 นิยามศัพท์ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ปี
การศึกษา 2564 

         ประธำนเสนอท่ีประชุมพิจำรณำ นิยำมศัพท์ ในเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมเกณฑ์ EdPEx 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นควร ให้ประธำนคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำเบื้องต้นและท ำกำรเวียนคณะกรรมกำรกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำพิจำรณำต่อไป   
 

นิยามศัพท์และค าย่อ 
กบม. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยศิลปำกร ประกอบด้วยอธิกำรบดี           

รองอธิกำรบดี คณบดี และหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นทีม่ีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ ประธำนสภำ คณำจำรย์และพนักงำน ผู้แทนผู้ปฏบิัติงำนในมหำวิทยำลัย 

กลุ่มผู้บริหำร ส ำนักฯ  ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำฝำ่ย (คกก. ประจ ำเดือน ส ำนัก ฯ) 
กวพ. คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุ 
คกก. คณะกรรมกำร 
คกก. สตง. คณะกรรมกำรส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
งปม. งบประมำณ 
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 1. ทรัพยำกรตีพิมพ์ (Printed materials) เช่น หนังสือ วำรสำร รำยงำน

ประจ ำป ี
2. ทรัพยำกรไม่ตีพิมพ ์(Non-printed materials) เช่น แถบบันทึกเสียง 
ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช 
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3. ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic resource) เช่น สื่อวัสดุคอมพิวเตอร์
ต่ำง ๆ 

นร. หนังสือส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
บุคลำกรส ำนักฯ ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวทิยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ 

และลูกจ้ำงชั่วครำวของส ำนักฯ 
ผู้น ำระดับสงู ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักฯ 
ผอ. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
แผน HR แผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยศิลปำกร (Human 

Resources) 
พ.ร.บ. พระรำชบญัญัต ิ
มธ. มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
มศก. มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
ส่วนงำน หน่วยงำนย่อยภำยใน ประกอบด้วย 1. ส ำนักงำนส ำนักหอสมุดกลำง 
 2. ฝ่ำยหอสมุดวงัท่ำพระ 3. ฝ่ำยหอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ 4. ฝ่ำยหอสมุด

วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุร ี
สป.อว. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส ำนักฯ ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
ส ำนักงำนฯ ส ำนักงำนส ำนักหอสมุดกลำง 
ส ำนักดิจทิัลฯ ส ำนักดิจทิัลเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
หัวหน้ำฝ่ำย เลขำนุกำร ส ำนักฯ และหัวหน้ำฝ่ำยหอสมุดทั้ง 3 วิทยำเขต 
อว. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
AGILE แนวคิดกำรท ำงำนที่เน้นผลลพัธม์ำกกว่ำขั้นตอน โดยเป็นกำรน ำบุคคลจำก

หลำยสำยงำนมำท ำนั่งท ำงำนรว่มกันเป็นทีม (Cross-functional team) เน้นที่
กำรสื่อสำรและประสำนงำนภำยในทีม ไมไ่ด้แยกแผนกชดัเจน มีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยระยะสั้น แบ่งกลุ่มงำนให้เป็นโครงกำรเล็ก เพื่อเป็นกำรส่งมอบงำนชิ้น
เล็ก ๆ ในเวลำอันสัน้ หรือเรียกว่ำ Sprint 

Artist’s Book หนังสือศิลปนิ/คอลเล็กชันผลงำนศิลปะ 
AUN-QA ASEAN University Network – Quality Assurance 
BCP Business Continuity Plan แผนกำรรับมือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ท ำให้กำร

ด ำเนินงำนหรือธุรกิจอำจต้องหยุดชะงักลง เพื่อท ำให้องค์กรสำมำรถกลับมำ
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องได้เร็วทีสุ่ดและเกิดควำมเสียหำยน้อยทีสุ่ด 

Borderless Knowledge องค์ควำมรู้ที่ไร้ขอบเขต 
Borderless Knowledge Space กำรสร้ำงพื้นที่กำรเรียนรู้ กำรสร้ำงสรรค์ที่ไร้ขอบเขต 
Borderless Learning Society            สังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต 
Borderless Open Resource  กำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงเสรี 
Borderless Resource  กำรเชื่อมโยงทรัพยำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรได้อย่ำงไร้ขอบเขต 
CA  Comparative Analysis  
CC สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
CSR Corporate Social Responsibility 
Design Thinking กำรคิดเชิงออกแบบ คือ กระบวนกำรท ำควำมเข้ำใจปัญหำของผู้ใช้ น ำเสนอ

ทำงแก้ไข ปัญหำแบบใหม่ที่อำจไม่เคยคิดมำก่อน 
Digital Content เนื้อหำ/องค์ควำมรู้ที่จัดท ำในรูปแบบสื่อสำรสนเทศดิจิทัล 
Dublin Core Metadata มำตรฐำนกำรลงรำยกำรเพื่อพรรณนำสำรสนเทศดิจทิัลและเพื่อช่วยในกำร

สืบค้นสำรสนเทศดิจิทัล 
EndNote โปรแกรมจัดกำรทำงบรรณำนุกรม (นวัตกรรมบริกำร) 
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EdPeX Education Criteria for Performance Excellence 
e-Document ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
Focus Group กำรสนทนำกลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกกำรสนทนำกับผู้ให้ข้อมูล 
GA Gap Analysis 
IDP แผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (Individual Development Plan) 
ILL กำรยืมระหว่ำงห้องสมุด (ILL – Inter Library Loan) 
Intelligent Risk กำรประเมินโอกำสบนควำมเสี่ยงอย่ำงชำญฉลำด/รอบด้ำน 

(Integrity and Transparency Assessment) 
IT เทคโนโลยสีำรสำรสนเทศ (Information Technology) 
ITA กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment) 
KC Key Change 
KPIs Key Performance Indicators 
LE ตัวชี้วัดน ำของผลส ำเร็จของแผนฯ (Leading Indicator) 
LG ตวัชี้วัดตำมของผลส ำเร็จของแผนฯ (Lagging Indicator) 
LTP เป้ำหมำยแผนกำรด ำเนนิงำนระยะยำว (Long Term Plan) 
MIS Management Information System 
MOU บันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding) 
MVV Mission/Vision/Values (พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม) 
Omni Channel กำรเชื่อมโยงช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งออนไลน์และทีส่่วนงำน (On Site) ให้เป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน สำมำรถสอดรับและสนับสนนุกันได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
PDCA Plan Do Check Act วงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ ย่อมำจำก 4 ค ำ ได้แก่ 

Plan (วำงแผน), Do (ปฏิบัต)ิ, Check (ตรวจสอบ) 
PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act) 
PDSA Plan Do Check Act วงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ ย่อมำจำก 4 ค ำ ได้แก่ 

Plan (วำงแผน), Do (ปฏิบัต)ิ, Study (กำรศึกษำเรียนรู้ ทบทวนกระบวนกำร) 
และ Act (กำรด ำเนินกำร) 

Performance gap ผลกำรด ำเนนิกำรทีไ่ม่ด ี
PESTEL กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่สง่ผลกับธุรกิจ (P – Political, E – Economic, 

S – Social, T – Technology, E – Environment, L – Legal) 
PULINET Provincial University Library Network ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลยัส่วน

ภูมิภำค จ ำนวน 20 แห่ง จัดตั้งขึน้ตำมวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นกำรประหยัด
งบประมำณ และมีกำรแลกเปลีย่นข้อมูลกันอย่ำงคล่องตัว 

PULINET PLUS PULINET: Provincial University Library Network Plus ข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลยัส่วนภูมิภำค (PULINET) จ ำนวน 20 แห่งและเพิ่มห้องสมุด
มหำวิทยำลยัส่วนกลำง จ ำนวน 9 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
ประโยชน์สงูสุดต่อกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศร่วมกัน รวมถึงมีควำมร่วมมือกันจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อสมำชิกภำคี ตลอดจนส่งเสริม
และสนบัสนุนให้มีกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรเพื่อกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ในทำงวิชำกำรและกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกภำคี ส่งผลต่อกำรใช้
งบประมำณของประเทศอย่ำงคุม้ค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้ำงโอกำสให้
ทุกคนเข้ำถึงและใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชวีิต 

Reskill กำรสร้ำงทักษะใหม่ที่จ ำเป็นในกำรท ำงำน 
R & D กำรวิจัยและกำรพฒันำ (Research and Development) 



10 

 

RCA Root Cause Analysis 
SA ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์(Strategic Advantage) 
SAP System Application Products 
SC ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ ์(Strategic Challenge) 
SIERRA โปรแกรม/ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
SIPOC Model SIPOC Model S - Supplier/Stakeholder, I - Input, P - Process,  

O - Output, C – Customer  
SO วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 
SOp โอกำสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 
SOP มำตรฐำนกำรท ำงำน (Standard Operating Procedure) 
SPP กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) 
SROI Social Return on Investment 
Strategic Goal เป้ำหมำยกลยุทธ ์
Strategic Plan  แผนกลยุทธ ์
Strategy ยุทธศำสตร ์
STP เป้ำหมำยแผนกำรด ำเนนิงำนระยะสั้น (Short Term Plan) 
SU มหำวิทยำลยัศิลปำกร (Silpakorn University) 
Succession Plan คือ ส่วนหนึ่งของแผนพฒันำบุคลำกรที่เน้นพฒันำบุคลำกรผู้สบืทอดต ำแหน่ง โดย

เน้นพัฒนำศักยภำพในด้ำนภำวะผู้น ำและควำมพร้อมด้ำนอ่ืน ๆ 
SULIB S = Service Mind (มีจิตบริกำร) U = Unity (มีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) 

L = Learning (ส่งเสริมกำรเรียนรู้) I = Inspiration (แสวงหำแรงบันดำลใจ
เพื่อกำรสร้ำงสรรค์) B = Borderless (เปิดรับ เปิดกว้ำง อย่ำงไร้ขอบเขต) 

SU Library Silpakorn University Library (http://www.l.su.ac.th) 
SU-ERP Silpakorn University Enterprise Resource Planning คือระบบกำร

วำงแผนทรัพยำกรทำงธุรกิจขององค์กรเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงำนตำ่ง ๆ 
ขององค์กรเข้ำด้วยกัน โดย ERP Software มีหน้ำที่รวบรวมสว่นประกอบทำง
ธุรกิจต่ำง ๆ เช่น 1. งำนวำงแผนงบประมำณ (Budget Planning) 2. งำนพสัดุ 
(Material Management) 3. งำนทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource) 4. 
งำนบัญชีกำรเงิน (Accounting/Finance) 

SURE คลังปัญญำ มหำวิทยำลัยศลิปำกร (Silpakorn University Repository) 
 (http://www.sure.su.ac.th) 
SU Smart App แอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยศลิปำกร 
SWOT SWOT Analysis กำรวิเครำะห์สภำพขององค์กรในปัจจุบนั  

S – Strength (จุดแข็ง) W – Weakness (จุดอ่อน) 
O – Opportunities (โอกำส) T – Threats (อุปสรรค) 

TA Trends Analysis 
Talent Pool คือ ส่วนหนึ่งของแผนพฒันำบุคลำกรที่มีผลงำนและศักยภำพโดดเด่น โดยเนน้

กำรเพิ่มพูนขีดควำมสำมำรถรอบด้ำนตำมกรอบสมรรถนะของส ำนักฯ เพื่อเปิด
โอกำสให้บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถและมีศักยภำพไดพ้ัฒนำงำนที่ท้ำทำยมำก
ขึ้น 

TCDC ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ประเทศไทย 
(Thailand Creative and Design Center) 

The Creative Space  หอสมุดวังท่ำพระ (SUT) มีอัตลักษณ์คือ พื้นที่กำรเรียนรู้เชิงสรำ้งสรรค์ 
for Cultures, Arts and Design  ด้ำนศิลปะ วฒันธรรม และกำรออกแบบ 
The Creative Space for  หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ (SUS) มีอัตลักษณ์คือ พื้นที่กำรเรียนรู้เชิง 

http://www.l.su.ac.th/
http://www.sure.su.ac.th/


11 

 

Learning and Research Resources สร้ำงสรรค์ด้ำนกำรศึกษำ แหล่งค้นคว้ำ และวิจัย 
The Creative Space for Glocal หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี (SUP) มีอัตลักษณ์คือ พื้นที่กำร 
Creativities เรียนรู้ เชิงสร้ำงสรรค์ด้ำนธุรกิจพื้นถิ่น/ภูมิปัญญำท้องถิน่เชิงสรำ้งสรรค์สู่สำกล 

(Glocal = Global สำกล/ระดับโลก + Local ภูมิปัญญำท้องถิ่น) 
The Creative Archives หอจดหมำยเหตุ (SU Archives) มีอัตลักษณ์คือ พื้นที/่คลังเก็บข้อมูลทำง

ประวัติศำสตร์เพื่อกำรน ำเสนอเชิงสร้ำงสรรค์ 
The Creative Space for ส ำนักงำนส ำนักหอสมุดกลำง มอัีตลักษณ์คือ พื้นที่กำรบริหำรจดักำร 
Administrative Collaboration และกำรผสำนควำมร่วมมือเชิงสร้ำงสรรค์ 
TOR  ข้อก ำหนดของกำรว่ำจ้ำง/ร่ำงขอบเขตงำน (Terms of Reference) 
TOWS Matrix  เครื่องมือสร้ำงกลยุทธ์จำกสภำพแวดล้อมของธุรกิจ โดยกำรวิเครำะห์ TOWS 

Matrix จะวิเครำะห์จำกปัจจยัภำยในและภำยนอกทีไ่ด้จำก SWOT 
Turnitin  โปรแกรมตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนทำงวชิำกำร (นวัตกรรมบริกำร) 
Upskill  กำรเสริมและพัฒนำทักษะของบุคลำกรจำกงำนเดิม เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ในกำรท ำงำน 
VOC / VOS   Voice of Customers / Voice of Shareholders 
Voluntary Group  คือ ส่วนหนึ่งของแผนพฒันำบุคลำกรที่มีควำมมุ่งมัน่ตั้งใจใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนำ

ตนเองตำมแผน IDP และเพิ่มพูนทักษะควำมรู้ทำงวชิำชีพ 
VPN  เทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยนอกอำคำร (Virtual Private Network) 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 ก าหนดแผนการด าเนนิการจัดท า รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR เกณฑ์ EdPEx) ปีการศึกษา 2564 

ประธำนเสนอท่ีประชุมพิจำรณำก ำหนดกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมเกณฑ์ EdPEx ที่

ประชุมหำรือร่วมกันและได้ก ำหนดวันด ำเนินกำร ดังนี้ 

วันที่ หมายเหตุ 
31 พฤษภำคม 2565  ก ำหนดส่งข้อมูล ตัวชี้วัด 13 ตัว และผลกำรส ำรวจตำ่ง ๆ 
8 มิถุนำยน 2565 ส่งร่ำง SAR ครั้งที่ 1  
17 มิถุนำยน 2565 ส่งร่ำง SAR ครั้งที่ 2 
20 มิถุนำยน 2565 ส่ง SAR ฉบับ Final  
24 มิถุนำยน 2565 ส ำเนำ เข้ำเล่ม 
27 มิถุนำยน 2565 ส่งเล่ม 

- กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การส่งเสริมการรับรู้จรรยาวิชาชีพ 
ประธำนแจ้งเรื่อง กำรส่งเสริมกำรับรู้จรรยำวิชำชีพที่ต้องมีกำรทบทวน กฎระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ. 

หรือจรรยำวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของส ำนักหอสมุดกลำงว่ำต้องมีอะไรบ้ำง โดยมอบหมำย นำงอำทิ
ตำ นกอยู่ ประสำนงำนผู้ปฏิบัติงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้ท ำกำรศึกษำ ว่ำมีอะไรบ้ำงและเป็นปัจจุบันหรือไม่ เพื่อ
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เผยแพร่ สร้ำงควำมรู้ และท ำกำรส ำรวจกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในจรรยำวิชำชีพต่ำง ๆ พร้อมน ำเสนอในที่ประชุม
ประจ ำเดือนต่อไป  

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

ปิดประชุมเวลา 12.50 น. 
 
 

                                                              (นำงณัชชำ  มณีวงศ์)                                                                                                                                                 
                       ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

 

                                                              (อำจำรย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่ำม) 
     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม      


