
1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 3/2562 

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 

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

ผู้มาประชุม 

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

    
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562  
         ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านัก
หอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองแล้ว โดยไม่
มีแก้ไข 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
         ระเบียบวาระท่ี 2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประธานแจ้ งว่ าตามค าสั่ งส านั กหอสมุดกลาง  ที่  34/2562  ลงวันที่  8  ตุ ลาคม 2562                         
แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพส านักหอสมุดกลาง  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์นันทพล  จั่นเงิน เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ได้ประชุมหารือเห็นควรเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการ จาก นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านัก   
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หอสมุดกลาง เป็น นางสมปอง  มิสสิตะ หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และให้เลขานุการส านักหอสมุด
ลาง เป็นคณะกรรมการ ในส่วนของคณะกรรมการท่านอ่ืนๆ ในค าสั่งให้คงตามเดิม ในการนี้ ประธานขอเสนอ
เพ่ิมผู้เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 4 คน ดังนี้  1) นางจรินทร์         
คิดหมาย   2) นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน 3) นางสาวจันทร์เพ็ญ  กล่อมใจขาว และ 4) นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล 
ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดส่งเอกสารต่าง ๆ เช่นเดียวกับคณะกรรมการ  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
        ระเบียบวาระท่ี 3.1  แผนการด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ประธานแจ้งว่าฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ส านักหอสมุดกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประธานจึงขอหารือที่ประชุมเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
หมวดส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)   

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันมีมติก าหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วมของแต่ละหมวด ดังนี้ 
 

 

หมวด ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
OP โครงร่าง 
หมวด 1 การน าองค์กร 
หมวด 2 กลยุทธ์ 
หมวด 7 ผลลัพธ ์

นางสมปอง มิสสิตะ นางจรนิทร์ คิดหมาย 
นางอาทิตา นกอยู่ 
นายสมภพ สุขด ี
นางณชัชา มณีวงศ ์

หมวด 3 ลูกค้า  
หมวด 4 การวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้

นางสาวจฑุามาศ ถึงนาค นางนฤมล บุญญานิตย์ 
นางพชัรี เวชการ 
นางวไิลรักษ์ แก้ววิไล 
นางสาวอินทรา อินทร์ตามา 

หมวด 5 บุคลากร 
หมวด 6 ระบบปฏบิัติการ 

นางสาวกรุณา ศรีเจริญ 
 

นางอาทิตา นกอยู่ 
นางสาวสุจิตรา ส าราญใจ 
นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ 
นางสาวจนัทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว 
นางสาวสุมาลี วาทีหวาน 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการ เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการน าเกณฑ์ 
EdPEx ไปใช้ในการเขียนโครงร่างองค์การ (Organization Profile หรือ OP) และการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง เพ่ือให้คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจที่ชัดเจนมากข้ึน 
 

          ระเบียบวาระท่ี 3.2  แบบส ารวจ ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันกับผู้ใช้บริการ 
          ประธานแจ้งว่าฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าร่างแบบส ารวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันกับ
ผู้ใช้บริการ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้แยกแบบส ารวจออกเป็น 2 ฉบับ คือ ผู้ใช้ภายใน และผู้ใช้ภายนอก เนื่องจาก
ข้อค าถามที่ใช้ในการถามมีความแตกต่างกัน และให้แก้ไขข้อค าถามฉบับผู้ใช้ภายใน โดยประธานรับด าเนินการ
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แก้ไขในส่วนของการให้บริการของบุคลากร ในส่วนของข้อค าถามด้านอ่ืนให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามมติที่
ประชุมต่อไป  
           ส าหรับข้อค าถามเรื่องความผูกพันของผู้ใช้บริการ ประธานมอบให้ นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค 
ด าเนินการปรับแก้ ทั้งนี้การส ารวจทั้งหมดจะด าเนินการภายในเดือน มกราคม 2563 รวมถึงการส ารวจผ่าน
ช่องทาง Google Form ด้วย 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
    
        ระเบียบวาระท่ี  3.3  แบบส ารวจ ความสุข ความผูกพันในองค์กร และภาวะผู้น า  
        ประธานแจ้งว่าฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท าร่างแบบส ารวจ ความสุข ความผูกพันในองค์กร และภาวะผู้น า 
ที่ประชุมเสนอให้ด าเนินการส ารวจ ความสุข ความผูกพันในองค์กร โดยไม่ต้องแก้ไข ทางออนไลน์ระยะเวลา
ด าเนินการในเดือน มกราคม 2563 ส าหรับการส ารวจภาวะผู้น าให้แยกส ารวจ โดยให้ด าเนินการส ารวจความ
คาดหวังของบุคลากรที่มีต่อผู้น าระดับสูงก่อน แล้วจึงจัดท ารายงานสรุปเสนอผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
ภายในเดือน มกราคม 2563 หลังจากนั้นจึงท าการส ารวจภาวะผู้น า ภายในเดือน เมษายน 2563 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 

 
        ระเบียบวาระท่ี  3.4  ระบบ/คู่มือการด าเนินงาน ตามเกณฑ์ เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
        ประธานแจ้งว่ากระบวนการท างานต่างๆ ขององค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ต้องมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ประธานจึงเสนอให้ใช้คู่มือ 3 ชนิด ดังนี้ 

1. คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกระบวนหลัก  ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 2560 

2. รายงานการประเมินตนเอง เกณฑ์ EdPEx (SAR) ของแต่ละมหาวิทยาลัย 
3. คู่มือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 

 
        ระเบียบวาระท่ี  3.5   ตัวบ่งชี้ในเกณฑ์ สกอ.   
        ประธานแจ้งว่า  ตามท่ีในปีการศึกษา พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดให้ทุกคณะวิชา/ส่วนงาน
ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) นั้น หากมหาวิทยาลัยยังคงให้หน่วยงานต่าง 
ๆ จัดท ารายงานการประเมินตนเองโดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในองค์ประกอบคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประธานเสนอให้รายงานการประเมินตนเองใน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ตัวบ่งชี้ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม และ 2) ตัวบ่งชี้  5.1 การบริหารจัดการ  แต่ถ้าหากมหาวิทยาลัยแจ้งยกเลิก 
ส านักหอสมุดกลาง จะด าเนินการเฉพาะเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
          ระเบียบวาระท่ี  3.6  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 

          ประธานแจ้งว่าสืบเนื่องจากวาระแจ้งเพ่ือทราบ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2561 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 



vl1b il'Wm'lm:wiiml.'I'Wmb 'W::'!J!l~flUJ:: m>:wm'l th::fi1'\J~~:wau 1 Vlbl'\'111'\J n1'lf1UJ:: n'l'l:Wn1'l"1 Vl'l1'lUJ1'11f1 
' 

f111:Wii1!llllflol<J~'l::Vri1~iimii'1'\J!JIJ. '\J:: IJ.l't:: bf1UJ-ri EdPEx IJ.l't::IJ.~~~~'Uillll'!J!l'U~'U'I'I'l1'U~<J hJ 

:uii ~1.h::'!JlJL i1'W'!l!l'U 
' 

.... d d d 
'i::L'Uel'U11'i::'VI 4 L'S.Hil'U "\ 

·m iivm1':i~~ 4.1 fl1'llil'!JVI1 'lun1':ithL \hmum':itl':i::ai'u~jnunwn1':iAmn tl':i:::.J1\J 
m'iAn'lt'l 2561 

tJ 'l::fi1'\J'!m 1 Vi Ll't'!l1'Wf11'lf1UJ:: n'l':ilJn1'l"1 ii'1'ltlilnrvn1 'Wn1'lvl1 L ilu m'ltl'l::n'\Jflu.ifi1Wm'li'i mn , . ..~ . 
1'WUf11'li'imn 2561 

Ll't'!l1'tjf11'lflUJ::m'llJf11'l"1 IJ. ~~111 '\Ji11W'l1:W 1!Jwuil(l!'VI1m'lv11L il'W~1'\J iin1':i~!lii'11'l/&illl~<J/ 
tl'l::ii'11'\J~1'\J nuflw::vh~1'\JI-J1'W1m1mi:w QA mhii'1lJ<l 

' . 

~ ~ ' 
'W1~UJ'!J't11 lJUJ1~!'1 

~'llll'l1V~1'\Jf11'ltl'l::'!JlJ . ' 

'\J1~ii'1lJtleJ~ ll<liilll:: 

~11l'l1~'l1V~1'\Jf11'lU'l::'!JlJ . ' 

4 


