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รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที ่4/2561 

วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 
ห้องประชุม  ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 

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

ผู้มาประชุม 

1.  นางอาทิตา              นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง ประธานกรรมการ 
2.  นางจันทร์ฉาย           แสงทองศรี  กรรมการ 
3.  นางสาวสุภมาศ         ศรีโนนม่วง  กรรมการ 
4.  นางสาวกรุณา           ศรีเจริญ  กรรมการ 
5.  นางสาวอุไรวรรณ       จงเจริญ  กรรมการ 
6.  นางสาวอินทรา          อินทร์ตามา  กรรมการ 
7.  นางฐิติมา                 กลิ่นทอง  กรรมการ 
8.  นางณัชชา                มณีวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์          ดร.สายสุดา   เตียเจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ   ที่ปรึกษา  

เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม 
          1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 ในวันวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561  
           ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธ  ที่ 8 สิงหาคม 2561 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งที่ นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการ  
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                             2.1 ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

         ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ส านักหอสมุดกลาง ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561  แล้วนั้น บัดนี้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรแจ้งผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก “ ได้คะแนน
เฉลี่ย 5.00 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

           2.2  QS Star Rating 
           ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร             
ได้แต่งตั้ง รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา        
เตียเจริญ) เป็น กรรมการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ QS Stars Ratings ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการ QA Star และแจ้งตัวชี้วัด ที่ส านักหอสมุดกลางได้รับการมอบหมายให้รายงาน คือ ตัวชี้วัด Art1 เรื่อง 
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สถานที่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตัวชี้วัด Art2 เรื่อง จ านวนคอนเสิร์ตและนิทรรศการทางศิลปะ ที่จัดในมหาวิทยาลัย 
และ ตัวชี้วัด F6 อัตราส่วนงบลงทุนหอสมุดรายปีต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลและแจ้งไป
ยังส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

                 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                            3.1   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
                          ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณาทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561  
                  (จากข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) ตามที่ได้รวบรวมและน าเสนอส านักงานประกัน 
                  คุณภาพการศึกษาไปแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง แผนการด าเนินการ การด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

1.ควรมีการวิเคราะห์ ทบทวนแผนบริการ
วิชาการที่สะท้อนพันธกิจและงบประมาณ 

1. พิจารณาด าเนินการโครงการบริการวิชาการ ท่ี
ตอบโจทย์พันธกิจของส านักหอสมดุกลาง เน้น
คุณภาพมากกว่าปริมาณ 

 
 

2. มีการวางแผนการให้บริการวิชาการให้เป็นไปตาม
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลาง ที่มี
เป้าประสงค์เป็นองค์กรที่ให้บริการวิชาการ เพื่อ
เพิ่มคุณคา่ และมูลค่า  และส่งเสรมิให้หอสมดุ
พระราชวังสนามจันทร์เป็นแหล่งการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน  โดยค านึงถึงงบประมาณและ
จ านวนบุคลากรที่สามารถปฏิบตัิงานให้ครอบคลมุ
ทั้งภารกิจหลักและภารกิจเสริม มีการตั้งเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3. จัดท าโครงการบริการวิชาการ ท่ีแสวงหารายได้          
(เชิงพาณิชย์) 

1.มีการแจ้งที่ประชุมประจ าเดือน และ
คณะกรรมการประกัน พร้อมเวียน
แผนพัฒนาคุณภาพบริการให้แตล่ะ
หอสมุดทราบเพื่อให้การด าเนินการ
บริการวิชาการตอบโจทย์พันธกิจของ
ส านักหอสมุดกลาง เน้นคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ 
2.แจ้งผู้เกี่ยวข้องในการ เพื่อให้การ
ด าเนินการบริการวิชาการเป็นไปตามพันธ
กิจและยุทธศาสตร์ของส านัก
หอสมุดกลาง ท่ีมีเป้าประสงคเ์ป็นองค์กร
ที่ให้บริการวิชาการ โดยค านึงถึง
งบประมาณและจ านวนบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติงานให้ครอบคลมุทัง้
ภารกิจหลักและภารกิจเสริม มีการ
ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ า
ส านักหอสมุดกลางไม่เห็นด้วย 
กับการด าเนินการในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะได้
ปรับแผนต่อไป 

2.ในการประเมินเชิงคุณภาพควรใช้เครื่องมือ
กึ่ ง โครงสร้ างหรือมี โครงสร้ างที่มี ค าถาม
สอดคล้องกับประเด็นหรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการบริการวิชาการ 
 
 
 
 

-ช้ีแจงหัวหน้าหอสมุดปรับปรุง เครื่องมือในการ
ประเมินโครงการให้มีทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
เพื่อประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยให้มี
ประเด็นการสอบถามเพื่อให้บรรลวุัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

- มีการแจ้งในที่ประชุมประจ าเดือน 
และแจ้งคณะกรรมการการประกนั
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้มีการเนน้ย้ า 
หอสมุดแต่ละแห่ง ให้มีการปรับปรุง 
เครื่องมือในการประเมินโครงการให้มีทั้ง
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อประเมิน
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยใหม้ี
ประเด็นการสอบถามเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง แผนการด าเนินการ การด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

1.ควรก าหนดตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ให้ท้าทาย
เพื่อน าไปสู่ เป้าหมายด้านศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ 

1.คณะกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษา 
พิจารณาตัวบ่งช้ีจาก PULINET /EdPEx บางตัวบ่งช้ี
ที่ตรงตามอัตลักษณ์และ ภารกิจของส านัก
หอสมุดกลาง 

2.ศึกษาตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติเพื่อดูบริบทและความเป็นไปได้ โดย
หอสมุดพระราชวัง   สนามจันทร์ เน้นที่งานข้อมูล
ภาคตะวันตก 

 

 

3.สร้างฐานข้อมูลด้านศลิปะ ฐานข้อมูลคลังปญัญา 
และจัดท าสิ่งพิมพ์ศิลปะเผยแพร ่

 

1+2. อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณา           
ตัวบ่งช้ีที่ตรงตามอัตลักษณ์และภารกิจห
ของส านักหอสมุดกลาง โดยพจิารณาจาก 
หนังสือเรื่อง มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
และตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการหลักห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ของคณะท างาน
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนนิงาน
ห้องสมุดข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่งภูมิภาค (PULINET) เพื่อน ามาเป็น
หลักในการพิจารณาหาตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์

3.หอสมุดสาขา วังท่าพระ มีการ
ด าเนินการ ฐานข้อมลูคลังปัญญา และ
จัดท าสิ่งพิมพ์ศิลปะเผยแพร ่
และหอจดหมายเหตมุหาวิทยาลัย
ศิลปากร จดัท าหนังสือศลิปินร่วมสมัย 75 
ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.ควรมีการก าหนดตัวบ่งช้ีที่สะท้อนภารกิจ
หลัก ที่ตรงกับพันธกิจหลักหรือเป้าหมายของ
การบริหารในแต่ละประเด็น 

-น าเสนอผู้บริหารทบทวนตัวบ่งช้ีในแผนยุทธศาสตร์
ที่สะท้อนภารกจิหลัก ที่ตรงกับพันธกิจหลักหรือ
เป้าหมายของการบริหารในแต่ละประเด็น 

-มีการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ทั้งยุทธศาสตร์ มาตรการ และกลยุทธ์ ให้
สอดคล้องกับภารกิจหลัก 

3.น าแนวคิดการบริหารสมัยใหม่เข้ามาใช้ใน
องค์กร เช่น OKR , Design Thinking เพื่อให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งข้ึน 

1.ก าหนดตัวชี้วัดของบุคลากร ให้มีความสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาส่วนงานและค่าเป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด ท่ีต้องรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักหอสมุด
กลาง และแผนปฏิบตัิงาน /แผนโครงการของหอสมดุ 
2.เสนอให้มีการทบทวน  แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) ของ
บุคลากรที่มเีนื้อหารองรับแนวคดิการบริหารงาน
สมัยใหม ่

1. มีการด าเนินการถ่ายทอด รบัรองการ
ปฏิบัติงาน จากผู้บริหารสู่หัวหนา้หอสมุด 
และจัดท า kpi ลงสู่หัวหน้าฝา่ย และ
บุคลากรต่อไป  
 
2.มีการบริหารงาน  โดยรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนับสนุนการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมดุกลาง 
มหาวิทยาลยัศิลปากรซึ่งประกอบไปด้วย 
คู่มือดังนี ้
1).แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) 
เป็นเครื่องมือ 
ส าคัญที่ช่วยในการส่งเสริมให้บุคลากร
ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มคีวามรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง แผนการด าเนินการ การด าเนินการ 
  2).เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Path: CP)  คือ เส้นทางหรือ
แผนความก้าวหน้าในต าแหน่งของ
บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งบุคลากรจะมีเป้าหมายและ
แรงจูงใจในการท างาน  รู้ถึงแนวทาง
ความก้าวหน้าของตนเองในองค์การ  
เข้าใจและพัฒนาตนเอง 
เพื่อก้าวไปสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
3).การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็น
กระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มี
บทบาทและมีความส าคัญต่อความอยู่
รอดอย่างยั่งยืนขององค์การ 

4). การพัฒนาองค์การ (Organization 
Development: OD) เป็นเครื่องมือท่ี
ส าคัญที่ช่วยในการผลักดันส านัก
หอสมุดกลาง ให้ส านักงานส านัก
หอสมุดกลางใช้เป็นเครื่องมือจดัท าแผน
รวมที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงสภาพการ
ท างานของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัศิลปากร   

4.น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเก็บข้อมูล 
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ในโครงการต่าง ๆ 
เช่น QR Code , Google Form  

1. น าร่องใช้แบบตอบสอบถามในรูปแบบ Google 
form โดยท า link ด้าน QR Code ส าหรบัโครงการ
บริการวิชาการที่จดัภายในมหาวิทยาลัย เช่น 
กิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจการลงทุน ปี 2 โครงการ
ศิลปากรบุ๊คส์แฟร์ โครงการ/กิจกรรมบริการเชิงรุก 
เป็นต้น  
 

2. ใช้ Google form ส่งไปยังสมาชิกโดยตรงเพื่อ
ตอบแบบสอบถาม 

1. มีโครงการ ที่ด าเนินการใช้แบบตอบ
สอบถามในรูปแบบ Google form โดย
ท า link ด้าน QR Code ส าหรับโครงการ
บริการวิชาการที่จดัภายในมหาวิทยาลัย 
เช่น กิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจการลงทุน ปี 
2 โครงการศิลปากรบุ๊คส์แฟร์ โครงการ/
กิจกรรมบริการเชิงรุก เป็นต้น  
 

2. อยู่ระหว่างด าเนินการ เพื่อใช้ Google 
form ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ ในรอบ
ที่ 2 
 

5.น าแนวคิด  Digital Marketing มาใช้เพื่อ
เผยแพรผ่ลงานและบริการตามพันธกิจของ
ส านักหอสมุดกลาง 

-น าข้อมูลการส ารวจช่องทางการรบัทราบข่าวสาร 
(จากแบบประเมินโครงการ/กจิกรรม) ประชาสมัพันธ์
ของหอสมุดมาใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับ
ผู้ใช้  

-ใหน้ าผลข้อมลูที่มีการส ารวจ เรื่องรับรู้
ข่าวสารหรือการประชาสมัพันธ์ ซึ่งมีคน
ใช้ช่องทางนั้นมากท่ีสุดเป็นหลักในการ
สื่อสารกับผู้ใช้ 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง แผนการด าเนินการ การด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 6 : ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 

จุดอ่อน 
วิเคราะหค์วามต้องการ และความจ าเป็น
เกี่ยวกับฐานข้อมูลที่ให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้และงบประมาณ 

 
1. มีการสอบถามความต้องการและความจ าเป็น

เกี่ยวกับฐานข้อมูลที่ให้บริการ  

 
2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์  แนะน าการเข้าถึงข้อมูล
ของหอสมุดฯ  
 
3.ศึกษาสถิติการใช้งานฐานข้อมูล  และศึกษาความ
ต้องการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ 

 
1.ฐานข้อมูลทีใ่ห้บริการมีการสอบถาม
ความพึงพอใจ ความส าคัญและความ
สนใจทางออนไลน์แล้ว 

2. หอสมุดแต่และแห่งให้ความส าคญั
พร้อมเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ 

3. มีการรวบรวมและน าเสนอสถติกิารใช้
งานฐานข้อมูลและรายงานที่ประชุม
ประจ าเดือน 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวม 
1.หน่วยงานควรพัฒนาสารสนเทศของทุก
วิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงคุณภาพ
อย่างน้อยตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของทบวงมหาวทิยาลัย 

1.จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา 
2. จัดโครงการศิลปากรบุ๊คแฟร์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ของห้องสมุดมีส่วนร่วมในการจดัหา  
3. พิจารณา และจัดซื้อหนังสือตาม มคอ. 3 
 

1.หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการ
จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
รายวิชา ต่าง ๆ และขอความร่วมมือ
หอสมุดอื่น ๆ ด าเนินการ 
2. มีการด าเนินงานให้คณะวิชามสีว่น
ร่าวมในการเลือกซื้อหนังสือในร้านค้าท่ี
เข้าร่วมงานบุ๊คแฟร ์
3. ขอความร่วมมือหอสมุดพิจารณา และ
จัดซื้อหนังสือตาม มคอ.3 และสาขาวิชา
ต่าง ๆ ที่ร้องขอ 

2. หน่วยงานควรพิจารณาเพิ่มตัวบ่งช้ีเชิงอัต
ลักษณ์ตามภารกิจหลัก 

1. คณะกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษา 
น าเสนอตัวบ่งช้ีเชิงอัตลักษณ์ตามภารกิจหลัก จาก 
PULINET ที่สะท้อนภารกิจสถาบนั ให้ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจ าพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่น Learning space และ
ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
The Third Place  

1. อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณา           
ตัวบ่งช้ีที่ โดยพิจารณาจาก หนังสอืเรื่อง 
มาตรฐานการปฏิบตัิงานและตัวบง่ช้ีผล
การด าเนินงานตามกระบวนการหลัก
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ของ
คณะท างานพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการ
ด าเนินงานห้องสมดุข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลยัส่งภมูิภาค (PULINET) เพื่อ
น ามาเป็นหลักในการพิจารณาหาตัว
บ่งช้ีอัตลักษณ ์

 

2.หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศก าลัง
ด าเนินการ ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ 
เพื่อสนับสนุนนโยบาย The Third Place 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง แผนการด าเนินการ การด าเนินการ 
3. พัฒนาบทบาทของส านักหอสมุดกับการเป็น        
E- Research Support (เช่นเข้าถึงง่าย 
สะดวก รวดเร็ว/การหาโจทย์วิจยั/ แหล่งทุน 
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ และความร่วมมือกับ
องค์กรทั้งภายในและภายนอก) 

1. คณะกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษา 
น าเสนอตัวบ่งช้ี ท่ีสะท้อนภารกิจสถาบัน E-
research support ให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ประจ าพิจารณา 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงสารสนเทศเบื้องต้น 
และสร้างสื่อท่ีสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองทาง
ออนไลน์เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา มีการเผยแพร่แหล่ง
ทุนให้ทราบอย่างสม่ าเสมอผ่านทุกช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ของหอสมุดฯ / มีกจิกรรม/โครงการที่
แสดงถึงการท าหน้าท่ีเป็น E-research support 
3.พัฒนาเว็บไซต์ และ Mobile Application ของ
ส านักหอสมุดกลาง เพื่อรวบรวมบริการที่สนับสนุน
ด้านการวิจัย และพิจารณาจัดบริการ Live Chat 
เพื่อการวิจัย  
 

1. อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณา           
ตัวบ่งช้ีที่ตรงตามอัตลักษณ์และภารกิจห
ของส านักหอสมุดกลางที่สะท้อนภารกิจ
สถาบัน E-research support  
2. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการ
ต่าง ๆ ที่เป็น E-research support มี
การสร้างสื่อออนไลน์ท่ีค้นคว้าได้ดว้ย
ตนเอง มีการเผยแพร่แหล่งทุนใหท้ราบ 
 
 
3.มีการพัฒนาเว็บไซต์ และรวบรวม
บริการที่สนับสนุนดา้นการวิจัย 
 
 
 

 

มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 
   
                            3.2   แผนด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
                          ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมวางแผน ก ากบั ติดตาม และประเมนิผล
การประกนัคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

2. สรุปปัญหาในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาปีทีผ่่านมา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

3. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

4. ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ต่ีอการ
ให้บริการหอสมดุทัง้ 4 แห่ง  จากผู้ใช้บริการทีม่าใช้
 ณ หอสมดุพระราชวังสนามจันทร์ หอสมดุสาขาวัง
ท่าพระ หอสมดุวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 2 รอบ

หอสมุด

5. วิเคราะห์และสรุปผลส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการทัง้ 4 แห่ง ทัง้จากแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์ และน าเสนอทีป่ระชุมประจ าเดือน 
และทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ทัง้ 2 รอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

6.แจ้งผลสรุปความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแก่
ผู้เกีย่วข้องและเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดท าบทสรุป
ผู้บริหารน าส่งมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

7. ติดตามผลการปรับปรุงพฒันาคุณภาพบริการ 
จากผลสรุปการส ารวจความพงึพอใจ และ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร

งานประกันคุณภาพการศึกษา

8. การด าเนินการตามกณฑ์
   องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ
   ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสั่งคม
 *   1) จัดท าแผนบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา

 *   2) จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ต่อนักศึกษา/
ชุมชน/สังคม

งานประกันคุณภาพการศึกษา

     3) ติดตามความกา้วหน้าของโครงการบริการ
วิชาการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

     4) ประเมนิโครงการบริการวิชาการ 
(ปีงบประมาณ2561) ตามตัวบ่งชี้/วัตถุประสงค์
โครงการ

คณะกรรมการประเมินโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์

     5) การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ผลโครงการ
ปีงบประมาณ 6 0แผนปฏิบัติงานและแผน
โครงการปีงบประมาณ 61 ต่อคณะกรรมการ
ประจ าเดือน และคณะกรรมการประจ าส านัก

คณะกรรมการประเมินโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์

     6) การน าผลการประเมนิมาพฒันาต่อใน
โครงการ (เดิม/ใหม)่ ปีงบประมาณ 2562

หอสมุด/หอจดหมายเหตุ

     7) การเข้าร่วมบริการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย หอสมุด/หอจดหมายเหตุ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN)

ส านักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

ปีการศึกษา 2561
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมวางแผน ก ากบั ติดตาม และประเมนิผล
การประกนัคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

2. สรุปปัญหาในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาปีทีผ่่านมา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

3. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

4. ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ต่ีอการ
ให้บริการหอสมดุทัง้ 4 แห่ง  จากผู้ใช้บริการทีม่าใช้
 ณ หอสมดุพระราชวังสนามจันทร์ หอสมดุสาขาวัง
ท่าพระ หอสมดุวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 2 รอบ

หอสมุด

5. วิเคราะห์และสรุปผลส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการทัง้ 4 แห่ง ทัง้จากแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์ และน าเสนอทีป่ระชุมประจ าเดือน 
และทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ทัง้ 2 รอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

6.แจ้งผลสรุปความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแก่
ผู้เกีย่วข้องและเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดท าบทสรุป
ผู้บริหารน าส่งมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

7. ติดตามผลการปรับปรุงพฒันาคุณภาพบริการ 
จากผลสรุปการส ารวจความพงึพอใจ และ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร

งานประกันคุณภาพการศึกษา

8. การด าเนินการตามกณฑ์
   องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ
   ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสั่งคม
 *   1) จัดท าแผนบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา

 *   2) จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ต่อนักศึกษา/
ชุมชน/สังคม

งานประกันคุณภาพการศึกษา

     3) ติดตามความกา้วหน้าของโครงการบริการ
วิชาการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

     4) ประเมนิโครงการบริการวิชาการ 
(ปีงบประมาณ2561) ตามตัวบ่งชี้/วัตถุประสงค์
โครงการ

คณะกรรมการประเมินโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์

     5) การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ผลโครงการ
ปีงบประมาณ 6 0แผนปฏิบัติงานและแผน
โครงการปีงบประมาณ 61 ต่อคณะกรรมการ
ประจ าเดือน และคณะกรรมการประจ าส านัก

คณะกรรมการประเมินโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์

     6) การน าผลการประเมนิมาพฒันาต่อใน
โครงการ (เดิม/ใหม)่ ปีงบประมาณ 2562

หอสมุด/หอจดหมายเหตุ

     7) การเข้าร่วมบริการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย หอสมุด/หอจดหมายเหตุ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN)

ส านักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

ปีการศึกษา 2561

   องค์ประกอบที ่5 การบริหารจดัการ

     ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพือ่การก ากบั
ติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
     1) แผนยุทธศาสตร์ (SWOT/ตัวบ่งชี้/
เป้าหมาย) (น าเสนอแผนต่อคณะกรรมการ
ประจ าเดือน  และคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมดุกลาง และน าเสนอทีส่ภามหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์

     2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (น าเสนอแผนต่อ
คณะกรรมการประจ าเดือน  และคณะกรรมการ
ประจ าส านักหอสมดุกลาง)

งานวางแผนและประชาสัมพันธ์
และงานการเงิน

    3) แผนปฏิบัติงาน (หอสมดุ+ส านักเลขา) 
(น าเสนอแผนและผลต่อคณะกรรมการประจ าเดือน 
 และคณะกรรมการประจ าส านักหอสมดุกลาง)

หอสมุด และส านกังานเลขา

     4) ข้อมลูทางการเงิน (ต้นทุนต่อหน่วย) การ
กระจายทรัพยากรลงสู่หลักสูตร/คณะ

งานวางแผนและประชาสัมพันธ์

     5) ความเส่ียง (น าเสนอแผนต่อคณะกรรมการ
ประจ าเดือน  และคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมดุกลาง) คณะกรรมการความเส่ียง

     6) ธรรมาภิบาล คณะผู้บริหาร
      7) การจดัการความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี  (มีการน า
บริการเชิงรุก มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี)
(น าเสนอแผนและผลต่อคณะกรรมการประจ าเดือน  
และคณะกรรมการประจ าส านกัหอสมุดกลาง)

คณะกรรมการการจดัการความรู้

     8) การบริหารทรัพยากรมนษุย์ (น าเสนอแผนและ
ผลต่อคณะกรรมการประจ าเดือน  และคณะกรรมการ
ประจ าส านกัหอสมุดกลาง)

ส านักงานเลขา/งาน HR

     9) ประกันคุณภาพ (น าเสนอแผนต่อ
คณะกรรมการประจ าเดือน  และคณะกรรมการประจ า
ส านกัหอสมุดกลาง และน าเสนอที่สภามหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการการประกันคุณภาพ

    องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนเก็บและ
รวบรวมข้อมลู
     ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตัวบ่งชี้ 6.2 การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนการสอน หอสมุด/หอจดหมายเหตุ
     ตัวบ่งชี้ 6.3 จ านวนการบริการเชิงรุก (Proactive 
Service) หอสมุด/หอจดหมายเหตุ
     ตัวบ่งชี้ 6.4 จ านวนบริการอิเล็กทรอนกิส์ 
(E-service) หอสมุด/หอจดหมายเหตุ
9. กรอกข้อมูล Common data set รอบ 6,9 เดือน งานประกันคุณภาพการศึกษา
10. ก าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน และ
เสนอชื่อ/ติดต่อประสานงาน คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

11. รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อจดัท า SAR ทั้งรอบปี งานประกันคุณภาพการศึกษา
12. ด าเนนิการร่าง รายงานการประเมินตนเอง  จดัท า
และรวบรวมหลักฐาน ภาพรวมของส านกัหอสมุดกลาง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
 ตามหนา้ที่ของผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้  ได้แก่
       ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กรรมการ
ผู้แทนหอสมุดพระราชวังสนาม
จนัทร์
       ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ส านกังานเลขา
 /งานวางแผนและประชาสัมพันธ์
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  กรรมการ
ผู้แทน หอสมุดสาขา วังท่าพระ
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  กรรมการ
ผู้แทน หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  กรรมการ
ผู้แทน หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

13. กรรมการการประกันคุณภาพ ตรวจสอบเนือ้หา 
SAR และ รายการหลักฐาน (จาก แฟ้มหลักฐาน)

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา

14. ตรวจสอบหลักฐานดิจติอลไฟล์ ตามแบบรายงาน 
SAR (จาก link หลักฐาน)

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

15. จดัท ารูปเล่ม SAR ส่งส าเนา เข้าเล่ม งานประกันคุณภาพการศึกษา
16. ออกหนงัสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

17. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
18. ป้อนข้อมูลหลักฐานเข้าระบบ CHE QA Online งานประกันคุณภาพการศึกษา
19. ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการแก่บุคลากรทราบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา
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                              3.3   การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด ปีการศึกษา 2561 
                              ประธานแจ้งว่าสืบเนื่องจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาให้น า 
                 Google form เข้ามาช่วยด าเนินการในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุดซึ่งเดิมใช้วิธีการแจก 
                 แบบสอบถาม (กระดาษ) ตามจุดต่าง ๆ ของหอสมุดแต่ละแห่ง โดยจะเริ่มใช้ใน รอบ 2 ช่วงเดือน มกราคม – เมษายน  
                 2562  ทั้งนี้ยังด าเนินการควบคู่กับการแจกแบบสอบถามแบบเดิม 
 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 

   องค์ประกอบที ่5 การบริหารจดัการ

     ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพือ่การก ากบั
ติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
     1) แผนยุทธศาสตร์ (SWOT/ตัวบ่งชี้/
เป้าหมาย) (น าเสนอแผนต่อคณะกรรมการ
ประจ าเดือน  และคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมดุกลาง และน าเสนอทีส่ภามหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์

     2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (น าเสนอแผนต่อ
คณะกรรมการประจ าเดือน  และคณะกรรมการ
ประจ าส านักหอสมดุกลาง)

งานวางแผนและประชาสัมพันธ์
และงานการเงิน

    3) แผนปฏิบัติงาน (หอสมดุ+ส านักเลขา) 
(น าเสนอแผนและผลต่อคณะกรรมการประจ าเดือน 
 และคณะกรรมการประจ าส านักหอสมดุกลาง)

หอสมุด และส านกังานเลขา

     4) ข้อมลูทางการเงิน (ต้นทุนต่อหน่วย) การ
กระจายทรัพยากรลงสู่หลักสูตร/คณะ

งานวางแผนและประชาสัมพันธ์

     5) ความเส่ียง (น าเสนอแผนต่อคณะกรรมการ
ประจ าเดือน  และคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมดุกลาง) คณะกรรมการความเส่ียง

     6) ธรรมาภิบาล คณะผู้บริหาร
      7) การจดัการความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี  (มีการน า
บริการเชิงรุก มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี)
(น าเสนอแผนและผลต่อคณะกรรมการประจ าเดือน  
และคณะกรรมการประจ าส านกัหอสมุดกลาง)

คณะกรรมการการจดัการความรู้

     8) การบริหารทรัพยากรมนษุย์ (น าเสนอแผนและ
ผลต่อคณะกรรมการประจ าเดือน  และคณะกรรมการ
ประจ าส านกัหอสมุดกลาง)

ส านักงานเลขา/งาน HR

     9) ประกันคุณภาพ (น าเสนอแผนต่อ
คณะกรรมการประจ าเดือน  และคณะกรรมการประจ า
ส านกัหอสมุดกลาง และน าเสนอที่สภามหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการการประกันคุณภาพ

    องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนเก็บและ
รวบรวมข้อมลู
     ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตัวบ่งชี้ 6.2 การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนการสอน หอสมุด/หอจดหมายเหตุ
     ตัวบ่งชี้ 6.3 จ านวนการบริการเชิงรุก (Proactive 
Service) หอสมุด/หอจดหมายเหตุ
     ตัวบ่งชี้ 6.4 จ านวนบริการอิเล็กทรอนกิส์ 
(E-service) หอสมุด/หอจดหมายเหตุ
9. กรอกข้อมูล Common data set รอบ 6,9 เดือน งานประกันคุณภาพการศึกษา
10. ก าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน และ
เสนอชื่อ/ติดต่อประสานงาน คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

11. รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อจดัท า SAR ทั้งรอบปี งานประกันคุณภาพการศึกษา
12. ด าเนนิการร่าง รายงานการประเมินตนเอง  จดัท า
และรวบรวมหลักฐาน ภาพรวมของส านกัหอสมุดกลาง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
 ตามหนา้ที่ของผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้  ได้แก่
       ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กรรมการ
ผู้แทนหอสมุดพระราชวังสนาม
จนัทร์
       ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ส านกังานเลขา
 /งานวางแผนและประชาสัมพันธ์
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  กรรมการ
ผู้แทน หอสมุดสาขา วังท่าพระ
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  กรรมการ
ผู้แทน หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  กรรมการ
ผู้แทน หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

13. กรรมการการประกันคุณภาพ ตรวจสอบเนือ้หา 
SAR และ รายการหลักฐาน (จาก แฟ้มหลักฐาน)

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา

14. ตรวจสอบหลักฐานดิจติอลไฟล์ ตามแบบรายงาน 
SAR (จาก link หลักฐาน)

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

15. จดัท ารูปเล่ม SAR ส่งส าเนา เข้าเล่ม งานประกันคุณภาพการศึกษา
16. ออกหนงัสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

17. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
18. ป้อนข้อมูลหลักฐานเข้าระบบ CHE QA Online งานประกันคุณภาพการศึกษา
19. ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการแก่บุคลากรทราบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

12. ด าเนนิการร่าง รายงานการประเมินตนเอง  จดัท า
และรวบรวมหลักฐาน ภาพรวมของส านกัหอสมุดกลาง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
 ตามหนา้ที่ของผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้  ได้แก่
       ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กรรมการ
ผู้แทนหอสมุดพระราชวังสนาม
จนัทร์
       ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ส านกังานเลขา
 /งานวางแผนและประชาสัมพันธ์
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  กรรมการ
ผู้แทน หอสมุดสาขา วังท่าพระ
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  กรรมการ
ผู้แทน หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
       ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  กรรมการ
ผู้แทน หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

13. กรรมการการประกันคุณภาพ ตรวจสอบเนือ้หา 
SAR และ รายการหลักฐาน (จาก แฟ้มหลักฐาน)

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา

14. ตรวจสอบหลักฐานดิจติอลไฟล์ ตามแบบรายงาน 
SAR (จาก link หลักฐาน)

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

15. จดัท ารูปเล่ม SAR ส่งส าเนา เข้าเล่ม งานประกันคุณภาพการศึกษา
16. ออกหนงัสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

17. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
18. ป้อนข้อมูลหลักฐานเข้าระบบ CHE QA Online งานประกันคุณภาพการศึกษา
19. ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการแก่บุคลากรทราบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
                            4.1  ปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
                              ประธานสอบถามที่ประชุมถึงปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 หาก 
                  พบปัญหาการด าเนินงานให้แจ้งได้ที่นาง ณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา  
                  เพ่ือจะได้ช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 

มติ  ที่ประชุมรบัทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

                                                                                                                นางณัชชา   มณีวงศ์  
                                                                                 ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
                                                                                                                                 นางอาทิตา นกอยู่ 

                                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                    
         


