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ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม  
          ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 
ห้องประชุม 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

 

       ประธำนแจ้งที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักหอสมุดกลำง ประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ ที่ 9 เมษำยน 2564 ห้องประชุม 2 อำคำรหม่อมหลวงปิ่น    
มำลำกุล ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุม  

มติ  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 2.1 แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง 

         ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวสุมำลี วำทีหวำน ประธำนคณะกรรมกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง รำยงำน
แผนกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีรำยละเอียดดังนี้  แผนกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรด ำเนินกำรผ่ำน
มำแล้ว 5 ปี ในปีนี้จึงได้มีกำรทบทวน และเวียนส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลที่มีควำมส ำคัญในแผน เช่น 
จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร เบอร์โทรศัพท์ส ำหรับกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังได้มีกำรจัดท ำแผนอ่ืนๆ ที่มี
ควำมส ำคัญและสอดคล้องกับแผนบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวน  2 แผน ซึ่งได้แก่ 1) แผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกิจ หรือ Business Continuity Plan (BCP) เป็นกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) มุ่งเน้นให้หน่วยงำนภำครัฐเตรียมควำมพร้อมให้ภำรกิจหลักขององค์กรที่ยังคง
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ด ำเนินกำรต่อเนื่องไปได้แม้จะเกิดสภำวะวิกฤต ซึ่งคณะกรรมกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง ส ำนักหอสมุดกลำงได้
จัดท ำแผนฯ เพ่ือเตรียมพร้อมและมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนแม้ต้องพบกับสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินได้ 
2) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร เป็นกำรเตรียมกำรรองรับ
เหตุกำรณ์ ป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยและเป็นแนวทำงปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
         ทั้งนี้ประธำนเสนอว่ำจะต้องน ำมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ในครั้งต่อไปด้วย ส ำหรับใน
รำยละเอียดของแผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ หรือ Business Continuity Plan (BCP) และแผนป้องกัน
ระงับอัคคีภัยของส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร สำมำรถน ำข้อมูลมำพิจำรณำในกำรจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินตนเอง (SAR) โดยเฉพำะเรื่อง Strategy Map และรำยละเอียด หัวข้อ 6.2 (ค) (1) ควำมปลอดภัย 
(2) ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
        ระเบียบวาระท่ี 3.1 ผังงาน ขั้นตอนการบริการ ยืม-คืนวัสดุการศึกษา และ การบริการ ยืม-คืนวัสดุ
การศึกษาระหว่างวิทยาเขต   
        ประธำนสอบถำม นำงสำวสุมำลี วำทีหวำน ตำมผังงำนขั้นตอนกำรบริกำร ยืม-คืน วัสดุกำรศึกษำ และกำร
บริกำร ยืม-คืนวัสดุกำรศึกษำระหว่ำงวิทยำเขต ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุม ว่ำมีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงหำกไม่มีจะได้จัดท ำ infographic ต่อไป นำงสำวสุมำลี วำทีหวำน แจ้งว่ำสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้เลย เนื่องจำกผู้เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ำยหอสมุดได้พิจำรณำร่วมกันแล้ว  

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 
 
 

         ระเบียบวาระท่ี 3.2 ผังงาน ขั้นตอนการบริการ ยืม-คืนวัสดุการศึกษาระหว่างห้องสมุด 
         นำงสมปอง มิสสิตะ แจ้งที่ประชุมทรำบ ว่ำ ผังงำน ยืม-คืนระหว่ำงห้องสมุด (Interlibary loan) จัดท ำข้ึน
สืบเนื่องจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบกำรใช้เงินในหลำยมหำวิทยำลัย พบว่ำมีเรื่องค่ำใช้จ่ำยและ
รำยได้ที่เก่ียวข้องกับกำรเงิน จึงมีกำรจัดท ำแนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติงำนเป็นผังขั้นตอนกำร
ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ ที่อำจจัดท ำเป็นคู่มือหรือขั้นตอนผู้ปฏิบัติงำนแต่ไม่จ ำเป็นแจ้งขั้นตอนให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ  
         ประธำนจึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำ ที่ประชุมมีมติให้จัดท ำ Infographic แยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) 
ส่วนของผู้ใช้บริกำร 2) ส่วนของผู้ให้บริกำร โดยในส่วนของผู้ใช้บริกำรให้แสดง flowchart ที่ลดกระบวนกำรที่
เกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่ ให้แสดงเฉพำะที่เก่ียวข้องกับผู้ใช้บริกำรเท่ำที่จ ำเป็นและจัดท ำ Infographic และในส่วนที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้จัดท ำเป็นคู่มือ หรือ Best Practice หรือ flowchart ขั้นตอนกำรท ำงำน
ไว้ให้เจ้ำหน้ำที่ถือเป็นแนวปฏิบัติในทิศทำงเดียวกันโดยจัดท ำและจัดวำงไว้หน้ำเคำน์เตอร์ นอกจำกนี้ให้มีกำร
ประชำสัมพันธ์เพ่ือเน้นย้ ำว่ำเรำมีบริกำรกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริกำรด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 
         
        ระเบียบวาระ 3.3 ผังงาน การจัดเก็บรักษาเงินนอกเวลาราชการ 
        ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบว่ำ flowchart ผังงำนกำรจัดเก็บรักษำเงินนอกเวลำรำชกำร ได้จัดท ำขึ้นตำมที่
คณะกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ   (ITA) ร้องขอ จึง
มอบหมำยให้ นำงสำวสุมำลี วำทีหวำน จัดท ำและรำยงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ ผังกำรจัดเก็บรักษำเงินนอก
เวลำรำชกำรซึ่งประกอบด้วย flowchart 2 ผังงำน คือ ผังกำรจัดเก็บรักษำเงินนอกเวลำรำชกำร และผังกำรจัดส่ง
เงินนอกเวลำรำชกำร ดังปรำกฏรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุม ทั้งนี้ประธำนเสนอให้มีกำรทบทวน
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และปรับแก้ผังงำนต่ำง ๆ  เป็นระยะ เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน โดยอำจจะต้องมีกำรแจ้งเวียนทุกผังงำนใหม่อีกครั้งว่ำมี
กำรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำง 

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 
 

         ระเบียบวาระ 3.4 ความคืบหน้าการจัดท า ร่าง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx 
ครั้งที่ 1  
         ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรตอบ
ค ำถำมของเกณฑ์ EdPEx ใน 7 หมวด ดังนี้  

หมวด แนวทางการตอบ 
1. กำรน ำองค์กร สถำบนัแบ่งปันวสิัยทัศน์และน ำองค์กรอย่ำงไรและท ำให้มั่นใจถงึกำร

ก ำกับดูแลสถำบันที่ดีอย่ำงไร 
2. กลยุทธ์ สถำบนัเตรียมควำมพร้อมส ำหรับอนำคตอย่ำงไร 
3. ลูกค้ำ สถำบนัรับฟัง สร้ำงควำมพึงพอใจและสร้ำงควำมผูกพนักับผู้เรียน

และลูกค้ำกลุ่มอื่นอยำ่งไร 
4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ สถำบนัใช้ข้อมูลและสำรสนเทศที่เชื่อถือได้เพื่อกำรตัดสินใจอย่ำงไร 
5. บุคลำกร สถำบนัสร้ำงควำมผูกพนัและเพิม่อ ำนำจกำรตัดสินใจให้แก่บุคลำกร

อย่ำงไร  
6. ระบบปฏิบตัิกำร สถำบนัมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำระบบปฏิบัติกำรที่ใช้มปีระสทิธิภำพและ

ประสิทธผิลซึ่งจะท ำให้สำมำรถจัดกำรศึกษำผลิตบัณฑติวิจัยบรกิำร
และตอบสนองต่อพันธกิจอ่ืนๆ ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

7. ผลลัพธ ์ สถำบนัด ำเนนิกำรไดด้ีเพียงใด  
 

ประธำนสรุปผลกำรส ำรวจ กำรทบทวนค่ำนิยมองค์กร สมรรถนะหลักองค์กรและ กำรก ำหนดวัฒนธรรมองค์กร 
ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร จำกกำรประชุมสัมมนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 วันที่ 7 
พฤษภำคม 2564 (ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM) ดังนี้ 
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สืบเนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2564 ประธำน
มอบหมำยให้มีกำรจัดท ำร่ำงรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 1 และมอบหมำยให้รำยงำน ดังนี้ 

  

หมวด ผู้รายงาน 
โครงร่ำง OP ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นนัทนพล จั่นเงิน (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง)  
หมวด 1. กำรน ำองค์กร 
หมวด 2. กลยุทธ์ อำจำรย์สกนธ์ ม่วงสนุ (รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยบริหำร) 
หมวด 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์              
และกำรจัดกำรควำมรู ้

นำงสมปอง มิสสิตะ (4.1 ก) 
อำจำรย์สกนธ์ ม่วงสนุ (รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยบริหำร) (4.2 ก) 
นำงวไิลรักษ์ แก้ววิไล (4.2 ข) 

หมวด 6. ระบบปฏิบัติกำร อำจำรย์สกนธ์ ม่วงสนุ (รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยบริหำร) (6.2 ข) 

รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม นอกจำกนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับแก้และเพ่ิมเติมในกำร 
จัดท ำร่ำงรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ดังนี้ 
 

ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ด าเนินการ การด าเนินงาน 
โครงร่าง OP 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นนัทนพล จั่นเงิน  
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง) 

1. กำรแสดงกระบวนกำรของกำรคัดเลือกคู่เทียบ 
2. เพิ่มข้อมูลแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละฝำ่ยหอสมุดในตำรำง 

P.1-2    
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ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ด าเนินการ การด าเนินงาน 
นำงอำทิตำ นกอยู่  
(เลขำนุกำรส ำนักหอสมุดกลำง) 

1. ค้นหำปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้เกิดควำมผูกพันกบัองค์กร   
2. ขอจ ำนวนนักศึกษำ อำจำรย ์ของมหำวิทยำลัย 

ฝ่ำยหอสมุด 1. พิจำรณำบริกำรของห้องสมุด  
2. ตรวจสอบมำตรฐำนห้องสมุด เร่ืองพื้นที่ให้บริกำรและสัดส่วน
ของผู้เข้ำใช้บริกำร  
3. ตรวจสอบจ ำนวนและประเภทของทรัพยำกรที่ให้บริกำร 
4. ตรวจสอบด้ำนกฏระเบียบข้อบังคับที่ใช้ 

นำยสมภพ สุขด ี 1. ปรับแกข้้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลง จำกกำรประชุมสัมมนำ
บุคลำกร ประจ ำปงีบประมำณ  ทบทวนค่ำนยิมองค์กร 
สมรรถนะหลักองค์กรและ กำรก ำหนดวัฒนธรรมองค์กร ส ำนัก
หอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
วันที่ 7 พฤษภำคม 2564 (ออนไลน์ดว้ยโปรแกรม ZOOM) 
2. ปรับแก้ประวัติส ำนักหอสมุดกลำงให้ครอบคลุมตั้งแต่กำร
ก่อตั้งจนถึงปัจจบุัน 
3. ปรับแก้และเผยแพร่ข้อมูลผังงำนและแผนกำรด ำเนนิงำน 
ต่ำง ๆ บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบนั 

นำงสำวจฑุำมำศ ถึงนำค 
นำยสมภพ สุขด ี

1. แสดงข้อมูลควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในหมวด 3 โดย
ประสำนงำนในส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับส่วน
ของ OP 

หมวด 1. การน าองค์กร  
ประธำนคณะท ำงำนประชำสัมพันธ์ 1. พิจำรณำช่องทำงกำรสื่อสำร/ประชำสัมพนัธ์จำกที่มีอยู่เพื่อ

เพิ่มช่องทำงที่อำจยังไม่ครอบคลุม 
ฝ่ำยหอสมุด 1. รวบรวมโครงกำรต่ำง ๆ ที่เปน็ช่องทำงกำรสื่อสำรไปยังกลุ่ม

ลูกค้ำ เช่น โครงกำรเปิดบำ้นทบัแก้ว บุ๊กแฟร์ เป็นต้น 
หมวด 2. กลยุทธ์  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นนัทนพล จั่นเงิน  
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง) 

1.จัดท ำ diagram กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 

อำจำรย์สกนธ์ ม่วงสนุ  
(รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝำ่ยบริหำร) 

1. เพิ่มเติมตำรำงกำรน ำกลยทุธไ์ปสู่กำรปฏิบัติ 
2. เพิ่มเติมข้อมูลตัวชี้วัดน ำส่งมหำวิทยำลยั 
3. ก ำหนดแผนปฏบิัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว  
(อำจด ำเนนิกำรในปงีบประมำณต่อไป) 

หมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
4.1 ก ข ค   
นำงสมปอง มิสสิตะ (4.1 ก ข ค ) 1.พิจำรณำเร่ืองกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน เชน่ คณะท ำงำนมี

กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน โดยมีตัวชี้วัดเปน็ OKR หรือรอบกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงไร รวมทั้งรอบระยะเวลำกำรจัดประชุมใน
คณะท ำงำนตำ่ง  ๆ 

4.2 ก  
อำจำรย์สกนธ์ ม่วงสนุ  
(รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝำ่ยบริหำร) 

1. เพิ่มเติมข้อมูล ที่แสดงให้เห็นว่ำได้มีกำรด ำเนินกำรน ำ
คลังข้อมูลไว้ในระบบ Dspace แล้ว 

4.2 ข  
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ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ด าเนินการ การด าเนินงาน 
อำจำรย์สกนธ์ ม่วงสนุ  
(รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝำ่ยบริหำร) 
นำงวไิลรักษ์ แก้ววิไล  

1. องค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำน ควรน ำมำด ำเนินกำร
ก ำหนดแผนยทุธศำสตร์ อำจน ำแผนยุทธศำสตร์มำทบทวนและ
ด ำเนินกำรในรอบปีงบประมำณถัดไป  

หมวด 6. ระบบปฏบิัติการ  
(6.2) ข 

 

อำจำรย์สกนธ์ ม่วงสนุ  
(รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝำ่ยบริหำร) 
นำงสำวสุมำลี วำทีหวำน 

1. เพิ่มเติมข้อมูลระดับควำมเสีย่งเรื่องควำมปลอดภัยบนโลก    
ไซเบอร์  

มติ ที่ประชุมรับทรำบ        

         ระเบียบวาระท่ี 3.5 สรุปผลการศึกษาดูงาน 

           ประธำนมอบหมำยให้ นำงวิไลรักษ์ แก้ววิไล ประธำนคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ รำยงำน สรุปผล
กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ของบุคลำกร โดยมีรำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม ทั้งนี้นำงสมปอง      
มิสสิตะ (หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์) เสนอให้พิจำรณำวิธีกำรรวบรวม กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่
ได้จำกกำรศึกษำดูงำน เชื่อมควำมสัมพันธ์ของข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ตลอดจนน ำควำมรู้
ที่เป็นประโยชน์ไปสร้ำงนวัตกรรมในแผนเชิงกลยุทธ์อย่ำงไร เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนกับกำรด ำเนิน กำรของ      
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง  เสนอให้ น ำองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ มำประกอบกำรพิจำรณำใน
กำรพัฒนำงำน โดยเฉพำะในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ น ำมำสู่แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรด ำเนินกำร เช่น กำรพัฒนำ
ด้ำนกำยภำพ ที่ประชุมมีมติให้สร้ำงควำมสอดคล้องขององค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำนกับแผนยุทธศำสตร์ 
แผนกลยุทธ์ โดยอำจท ำกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ในรอบปีงบประมำณหน้ำ และน ำลงมำสู่แผนปฏิบัติกำร 
ตลอดจนกำรน ำไปสู่กำรจัดท ำนวัตกรรม โดยองค์ควำมรู้ในบำงประเด็นอำจน ำมำปฏิบัติได้เลยโดยใช้องค์ควำมรู้ที่
ได้รับมำเป็นฐำนในกำรพิจำรณำด ำเนินกำร 

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.6 ผัง และขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 
สืบเนื่องจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 

เมษำยน 2564 ให้มีกำรปรับแก้ ขั้นตอนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ประธำนมอบหมำยให้  นำงสำวจุฑำมำศ ถึงนำค 
รำยงำนกำรปรับแก้ซึ่งมีรำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม  

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.7 ความสัมพันธ์หมวด 7 ผลลัพธ์ กับหมวด 1-6 
ประธำนแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบแนวทำงและข้อพึงปฏิบัติกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน

ตนเอง (SAR) ในหมวด 7 ผลลัพธ์ กับหมวด 1-6 โดยให้มีกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรควำมสัมพันธ์ของหมวด 7 
ควบคู่กับหมวดอ่ืนๆ จำกคู่มือ เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 ในส่วน
ของหมำยเหตุ ของแต่ละหัวข้อในแต่ละหมวดควบคู่กันไป เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ถูกต้องและทันเวลำ 

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
          ระเบียบวาระท่ี 4.1 ก าหนดการส่งร่างรายงานประเมินตนเอง (SAR) ครั้งท่ี 2 
          ประธำนหำรือที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำก ำหนดกำรส่งร่ำงรำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ 
ที่ 21 พฤษภำคม 2564 โดยให้ผู้รับผิดชอบน ำไฟล์ส่งลงใน Google drive ที่ก ำหนดและแจ้งลิงก์ให้ทรำบต่อไป 
หลังจำกนั้นผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง จะได้น ำข้อมูลที่เข้ำประชุมสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกรมำทบทวนปรับ
เพ่ิมและพิจำรณำร่วมกันอีกครั้งโดยก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ครั้งที่ 6   
ทำงออนไลน์ (ZOOM) ในวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เวลำ 9.00 น. 

มติ ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ 
 

ปิดประชุมเวลำ 14.30 น. 
 

                                                                            (นำงณัชชำ   มณีวงศ์)   
                                                        ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
 

                                                                    
                                                                                            

 

                                                                           
                                                                             (อำจำรย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่ำม) 

        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม      
 
 
   


