
 

รายงานการประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบด ีที่ 25 มิถุนายน 2563 

ห้องประชุม 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
                        ------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

1. นางสมปอง          มิสสิตะ                            ประธาน 
2. นางอาทิตา              นกอยู ่                             กรรมการ 
3. นางสาวกรุณา  ศรีเจริญ                             กรรมการ 
4. นางสาวอุไรวรรณ  จงเจริญ                              กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค                              กรรมการ 
6. นางสาวอินทรา  อินทร์ตามา กรรมการ 
7. นายสมภพ  สุขด ี กรรมการ 
8. นางสาวสุจิตรา  ส าราญใจ กรรมการ 
9. นางพัชรี  เวชการ กรรมการ     
10. นางนฤมล บุญญานิตย ์ กรรมการ 
11. นางณัชชา มณีวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

    
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางจรินทร์                คิดหมาย 
2. นางสาวสุมาลี             วาทหีวาน 
3. นางวิไลรักษ์               แก้ววิไล 

 4. นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว  
 

เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่  1  รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 4 มิถุนายน  

2563  
         ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบด ีที่ 4 มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
ประธานมอบหมายจากที่ประชุมให้ นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 

ศึกษาเรื่องมาตรฐานการตั้งชื่อ file เอกสาร เพื่อใหก้ารด าเนินงานถูกต้องและมีมาตรฐาน 
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

 

 

 



 

 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

        ระเบียบวาระที่ 3.1 ร่าง รายงานการประเมนิตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2562                 
สรุปเรื่อง 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2563 ประธานมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดด าเนินการปรับแก้ รายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ EdPEx ส านักหอสมุดกลาง ให้มีความสอดคล้องกับหมวดและผลลัพธ์ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
จากการทบทวนเอกสารดังกล่าวประธานมีข้อเสนอแนะหารือที่ประชุม ดังนี้ 

ประธานหารือแนวทางด าเนินการใน หมวด 6 (ระบบปฏิบัติการ) โดยที่ประชุม เสนอให้ นางสาว
กรุณา ศรีเจริญ ผู้รับผิดชอบหมวด 6 จัดท าร่างเนื้อหาการด าเนินการ  โดยน าเสนอระบบการด าเนินงาน 2 
ระบบ คือระบบงานภารกิจหลักและระบบงานสนับสนุน ซึ่งระบบงานภารกิจหลัก ให้อ้างอิงการด าเนินการ 
จากมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
โดยดึงข้อมูลกระบวนการท างาน ในส่วนของกระบวนงานการจัดซื้อหนังสือและอีบุ๊ค และกระบวนการส่งเสริม
การรู้สารนิเทศ โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหมวด 6ประสานงานกับฝ่ายหอสมุดทั้ง 3 แห่ง และอธิบายใน
ลักษณะการด าเนินการอย่างเป็นระบบในภาพรวมของส านักหอสมุดกลาง ส่วนระบบงานภารกิจสนับสนุน ให้
เขียนในกระบวนการจัดซื้อวัสดุการศึกษา และกระบวนงานไอที โดยมอบหมายให้ คุณกรุณา ศรีเจริญ
ประสานงานกับคุณอาทิตา นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง เพื่อน าระบบงานทั้งสองเขียนลงในรายงาน
การประเมินตนเอง และจะได้ปรับเนื้อหาหมวด 6 ให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับหมวดอื่น ๆ โดยเขียน
อธิบายการท างานให้อยู่ในรูปกระบวนการที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบต่อไป  

คุณจุฑามาศ ถึงนาค หารือในที่ประชุม ในการด าเนินงาน หมวด 3 (ลูกค้า) เสนอใหม้ีระบบการจัดการ
ข้อร้องเรียน  ประธานเสนอให้ส่งข้อมูลการร้องเรียนไปยังส านักงานส านักหอสมุดกลาง และให้สร้างระบบการ
จัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการก าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนค าติชม อย่างหลากหลาย
ช่องทาง เช่น จากการส ารวจด้วยแบบสอบถาม จากการตั้งกล่องรับข้อเสนอแนะ จากช่องทางถึงผู้บริหาร
โดยตรง (หน้าเว็บไซต์)  โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านัก
หอสมุดกลางพิจารณา เพื่อหารือแนวทางการด าเนินงานข้อเสนอแนะนั้นๆ พร้อมทั้งมีการแจ้งกลับในการ
ด าเนินการตามข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนทุกครั้ง             
 

มต ิ ที่ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะตามที่ประธานเสนอ 

 
ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องอื่น ๆ  

ระเบยีบวาระที่ 4.1 การก าหนดวันผู้บรหิารพบปะบุคลากร 
          ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องการด าเนินการ หมวด 1 (การน าองค์การ) ซึ่งผู้น าระดับสูงเป็นผู้ชี้น า ก ากับ
ดูแลหน่วยงาน สื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร จากประเด็นดังกล่าวควรมีแผนก าหนดวันให้ผู้บริหาร
พบปะบุคลากรกับหน่วยงานภายใน เทอมละ 1 ครั้ง ประธานขอความอนุเคราะห์  นางอาทิตา นกอยู่ 
เลขานุการส านักหอสมุดกลาง ประสานงานผู้บริหารเพื่อก าหนดวันพบปะบุคลากรกับหน่วยงานภายใน  

มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 



 

                                                                            (นางณัชชา   มณีวงศ์)   
                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 

 
                                                                                       (นางสมปอง มิสสิตะ) 

           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                    


