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รายงานการประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 6/2564 วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

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

 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ. นันทพล จั่นเงิน        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง ที่ปรึกษำ 
2. อำจำรย์ สกนธ์ ม่วงสุน       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยบริหำร ที่ปรึกษำ 
3. อำจำรย์ พิมลพรรณ์  วงศ์อร่ำม    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์                        ประธำน 
4. นำงอำทิตำ              นกอยู่                              กรรมกำร 
5. นำงจรินทร์                 คิดหมำย กรรมกำร 
6. นำงสมปอง          มิสสิตะ                            กรรมกำร 
7. นำงสำวสุมำลี วำทีหวำน กรรมกำร 
8. นำงวิไลรักษ์ แก้ววิไล กรรมกำร 
9. นำยสมภพ  สุขดี กรรมกำร 
10. นำงณัฐดินี  ชมภูเอี่ยม                     กรรมกำร 
11. นำงสำวอุไรวรรณ  จงเจริญ                              กรรมกำร 
12. นำงสำวจุฑำมำศ  ถึงนำค                                      กรรมกำร 
13. นำงสำวกรุณำ  ศรีเจริญ                                     กรรมกำร  
14. นำงณัชชำ มณีวงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

เปิดประชุม เวลา 9.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม  
          ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 

ประชุมออนไลน์ (ZOOM) 
 

       ประธำนแจ้งที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักหอสมุดกลำง ประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภำคม 2564 ประชุมออนไลน์ (ZOOM) ตำม
รำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุม  

มติ  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 2.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านัก

หอสมุดกลาง ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 
 ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ ตำมที่มหำวิทยำลัยศิลปำกรจัดประชุมสภำวิชำกำร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 

25 พฤษภำคม 2564 มีวำระ กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักหอสมุดกลำง 
น ำเสนอโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงนั้น  

  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงสรุปแจ้งรำยละเอียดดังนี้ จำกกำรเสนอแผนและผลกำรด ำเนินงำนที่
ประชุมสภำวิชำกำร ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม ได้รับข้อเสนอแนะจำก รศ.ดร.เอกนฤน บำงท่ำไม้ 
กรรมกำรสภำฯ เรื่องกำรด ำเนินกำรกับหนังสือมีคุณค่ำ ว่ำมีวิธีกำรจัดเก็บอย่ำงไร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง
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ได้รำยงำนว่ำได้ด ำเนินกำรแล้ว น ำร่องโดยฝ่ำยหอสมุดวังท่ำพระ และฝ่ำยหอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ที่
ด ำเนินกำรร่วมกับคณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร นอกจำกนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชัยชำญ ถำวรเวช 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้เสนอให้มีกำรจัดท ำคลังหนังสือที่เพชรบุรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง 
แจ้งว่ำ ส ำนักหอสมุดกลำงมีกำรจัดเก็บหนังสือที่อำคำรเอนกประสงค์ วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์อยู่แล้ว 
โดยได้ประสำนงำนกับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ทยำกร จำรุชัยมนตรี คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกรเพ่ือ ตรวจสอบโครงสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ในกำรจัดเก็บหนังสือ ซึ่งพ้ืนที่ในกำรจัดเก็บไม่มีปัญหำ
สำมำรถจัดเก็บได้  และส ำนักหอสมุดกลำงยังคงมีเวลำในกำรบริหำรจัดกำรต่อไป  

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.2 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นการทบทวนค่านิยมองค์กร สมรรถนะหลัก
องค์กร 
        ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นกำรทบทวนค่ำนิยมองค์กร สมรรถนะหลักองค์กร 
ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงเสนอว่ำควรเพ่ิมจ ำนวนของผู้ตอบแบบสอบถำม 
โดยแก้ไขแบบสอบถำมให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงง่ำย และหำกไม่สำมำรถแก้ไขได้อำจต้องส ำรวจโดย แจก
แบบสอบถำมเป็นกระดำษ ทั้งนี้ประธำนเสนอให้ ทำงส ำนักงำนส ำนักหอสมุดกลำง ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำว เพ่ือส ำรวจให้ได้จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่ำเชื่อถือใน
กำรน ำมำเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) นอกจำกนี้ประธำนฯ ขอให้ทำงส ำนักงำนฯ ช่วยอัพโหลด ข้อมูล
บำงส่วน ที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำเดือน และกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเหตุว่ำ คณะกรรมกำรประกันฯบำงท่ำนไม่ได้อยู่ในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำเดือนจึงจะไม่ทรำบใน
รำยละเอียดต่ำง ๆ ที่อำจต้องใช้ประกอบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ในกำรนี้ประธำนฯ จึง
มอบหมำยให้ นำงอำทิตำ นกอยู่ เพ่ิมรำยงำนกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมประจ ำเดือน และ นำง
ณัชชำ มณีวงศ์ เพ่ิมรำยงำนกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำไว้ใน Google drive ของงำนประกันฯ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สนับสนุนกำรจัดท ำรำยงำนดังกล่ำวได้ดยีิ่งขึ้น  

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.3 สรุปผลความคิดเห็น ความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อภาวะผู้น า 
 ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบผลส ำรวจควำมคิดเห็น ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจต่อภำวะผู้น ำ ผลกำร

ส ำรวจ โดยมีรำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม  

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 สรุปผลการส ารวจการรับรู้ทิศทางส านักหอสมุดกลางของบุคลากร 
ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบผลกำรส ำรวจกำรรับรู้ทิศทำงส ำนักหอสมุดกลำงของบุคลำกร โดยมี

รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม  

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 
 
        ระเบียบวาระท่ี 2.5 สรุปผลความพึงพอใจความผูกพันของบุคลากร 
         ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจควำมผูกพันของบุคลำกร โดยมีรำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม 
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นำงอำทิตำ นกอยู่ แจ้งเพ่ิมเติมว่ำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับแก้เพ่ิมเติมผลวิเครำะห์ โดยจ ำแนกตำมฝ่ำย
หอสมุด และสถำนภำพบุคลำกร เพ่ือจะได้ทรำบปัญหำและแก้ไขได้ตรงจุดต่อไป  ประธำนแจ้งว่ำนอกจำกกำร
สร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรแล้วต้องด ำเนินกำรถึงกำรสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำด้วย เช่น  ในประเด็นกำรรับรู้
วิสัยทัศน์กับบุคลำกร ยังต้องด ำเนินกำรไปถึงกลุ่มลูกค้ำ ประธำนจึงเสนอที่ประชุมหำรือเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำม
ผูกพันกับลูกค้ำ ในกระบวนกำรรับรู้วิสัยทัศน์โดยกำรถ่ำยทอดแบรนด์ หรือแฮชแท็ก ผ่ำนสื่อ เอกสำร หรือ      
หัวจดหมำยที่มีกำรแนบแบรนด์เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ให้เป็นที่จดจ ำ น ำส่งไปยังกลุ่มลูกค้ำ คู่ควำมร่วมมือ 
และคู่เทียบอีกด้วย ส ำหรับแนวทำงกำรจัดหำคู่เทียบ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง น ำเสนอกระบวนกำร
ดังนี้คือ   

1. กำรค้นหำคู่เทียบ โดยกำรเทียบจำกบริบทสภำพแวดล้อม หรือวิสัยทัศน์ หรือยุทธศำสตร์ จำกกำร
รับรู้หรือจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรน ำเสนอในเวทีต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำเลือกเป้ำหมำยในกำรเป็นคู่เทียบ ว่ำ
มีที่ไหนบ้ำง 

2. ศึกษำดูงำน กับเป้ำหมำยคู่เทียบที่คัดเลือกไว้จำก ข้อ 1 และท ำกำรเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม และผลลัพธ์ กับบริบท วิสัยทัศน์ หรือยุทธศำสตร์  

3. ท ำกำรคัดเลือกคู่เทียบ จำกที่ได้ท ำกำรค้นหำ และศึกษำดูงำนในรำยกำรคู่เทียบ โดยเปรียบเทียบใน
เชิงยุทธศำสตร์ 5 ด้ำน โดยคู่เทียบจะต้องมียุทธศำสตร์ ที่สอดคล้องหรือมีทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
หรือเป้ำหมำย บริบททีค่ล้ำยกับส ำนักหอสมุดกลำง  

4. น ำข้อมูลคู่เทียบที่เลือกแล้ว มำเปรียบเทียบในรำยละเอียด โดยน ำมำท ำ SWOT และจัดท ำ KM น ำ
ควำมรู้ที่ได้มำจัดท ำ Planning development กำรวำงแผนและกำรพัฒนำ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ ทั้ง 5 ด้ำนของส ำนักหอสมุดกลำง 

5. มีควำมร่วมมือและประสำนงำนกับคู่เทียบที่ท ำกำรคัดเลือก มีกำรพัฒนำจำกแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ของคู่เทียบที่ตอบสนองยุทธศำสตร์  

6. ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรตำมคู่เทียบ ตำมกำรเก็บข้อมูลสำรสนเทศที่ได้นั้นจะท ำให้เกิดกำร
วิเครำะห์ สังเครำะห์และวัดผลซึ่งอำจจะได้ผลที่ดีในกำรด ำเนินกำร หรือพบแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ที่ได้ท ำให้เกิดผลลัพธ์ไม่ดีท ำให้ข้อมูลบำงส่วนไม่สำมำรถเทียบกับเรำได้ ต้องกลับไปเริ่มพิจำรณำใน 
ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรหำคู่เทียบใหม่อีกครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
         ระเบียบวาระท่ี 3.1 ร่าง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 2 (OP, หมวด 
1-7 ) 
         ประธำนเสนอท่ีประชุมร่วมพิจำรณำร่ำง รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 2 
ที่ประชุมหำรือแล้วโดยต้องปรับแก้เพ่ิมเติมดังนี้ 
 

ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ด าเนินการ ปรับแก้ /เพิ่มเติม 
โครงร่ำง OP 
1. นำยสมภพ สุขดี 
2. นำงสำวจุฑำมำศ ถึงนำค (ข้อ 5) 

1. เพ่ิม ลิ้งก์ฐำนข้อมูลภำคตะวันตก 
2. แก้ไข พ้ืนที่ของแต่ละฝ่ำยหอสมุด 
3. เพ่ิม คลังปัญญำ 1 ฐำน 
4. เพ่ิม ประกำศส ำหรับกำรยืม หนังสือกับศิษย์เก่ำ 

บุคลำกรภำยนอก และระบุรำยละเอียดว่ำได้หำรือที่
ประชุมและจัดท ำร่ำง เสนอนิติกรพิจำรณำ เป็นประกำศ
ที่จัดท ำข้ึนเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรลูกค้ำในอนำคต 

5. ปรับแก้ตำม P.1-7 กลุ่มผู้ใช้บริกำรตำมท่ีได้ก ำหนดใน
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรปีกำรศึกษำ 
2563 ให้สอดคล้องกับหมวด 3 ลูกค้ำ  

6. ตำรำง P.2-1 ให้มีกำรปรับข้อมูลและรำยละเอียดที่
สอดคล้องกับเรื่องแนวทำงกำรด ำเนินกำรคู่เทียบตำมที่
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงได้น ำเสนอ 

หมวด 1 กำรน ำองค์กร  
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นันทนพล จั่นเงิน  
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง) 
2. ประธำนคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

1. พิจำรณำเพิ่มเติมโดยประธำนคณะกรรมกำรกำรประกัน     
    คุณภำพกำรศึกษำ และหำรือกับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก    
    หอสมุดกลำง 

หมวด 2. กลยุทธ์  
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นันทนพล จั่นเงิน  
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง) 

1. ปรับรูปแบบผังภำพ 2.1-1 กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
ให้เป็นรูปแบบเดียวกันกับผังภำพกระบวนกำรจัดหำคู่
เทียบ 

2. ปรับผังและเพ่ิมเติมข้อมูล ภำพ 2.1-2 กำรก ำหนด
โอกำสเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญน ำไปสู่วิธีกำรจัดกำร
นวัตกรรม โดยให้เพิ่มเรื่องกำรจัดท ำ SWOT จำก
แผนภำพเดิมที่ร่ำงไว้  และปรับรูปแบบผังภำพให้เป็น
รูปแบบเดียวกันกับผังภำพกระบวนกำรจัดหำคู่เทียบ 

3. ควรมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยำว ก ำหนดเป็นโครงกำร/
กิจกรรม/หรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 
โดยพิจำรณำข้อมูลได้จำกรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำเดือน จัดท ำในรูปแบบตำรำง 
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4. ปรับเพิ่มข้อมูล ตำมแนวทำงกำรรำยงำนคือ กำรแสดง

วิธีกำรที่ต้องด ำเนินกำรให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย ตำม
วิสัยทัศน์วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีกำรก ำหนดแผนที่
ตอบสนองยุทธศำสำตร์ และต้องมีกำรจัดท ำ
กระบวนกำร จำกแผนไปสู่กำรปฏิบัติ แสดงข้อมูลของ
สมรรถนะหลักที่เก่ง หรือมีกำรใช้นวัตกรรม ในกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือแก้ไขจุด pain point ของหน่วยงำน 

 
หมวด 3 ลูกค้า  
1. นำงสำวจุฑำมำศ ถึงนำค 
2. นำยสมภพ สุขดี 

1. ประสำนงำนควำมต้องกำรควำมคำดหวังของกลุ่มลูกค้ำ  
   ในหมวด 3 กับส่วนของ OP   

หมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ 
4.1 ก ข ค 

 

1. นำงสมปอง มิสสิตะ  
2. อำจำรย์สกนธ์ ม่วงสุน  
(รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยบริหำร) 
3. หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด 
4. เลขำนุกำรส ำนักหอสมุดกลำง 

1. พิจำรณำตัวชี้วัดของทุกฝ่ำยงำน  
2. เพ่ิมเติมข้อมูลตัวชี้วัดด้ำนกำรเงิน 
3. พิจำรณำกระบวนงำนต่ำง ๆ  
4. พิจำรณำตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 

ที่รับผิดชอบ 
4.2 ก  
1. อำจำรย์สกนธ์ ม่วงสุน  
   (รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยบริหำร) 

1. เพ่ิมเติมรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรเรื่อง VPN ว่ำมีกำร   
   ประสำนงำนกับส ำนักดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ  
   และควรมีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้ที่ตอบสนองลูกค้ำ 

4.2 ข  
1. นำงวิไลรักษ์ แก้ววิไล  1. ประธำนคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

   พิจำรณำเพิ่มเติมและประสำนงำนโดยตรงกับนำงวิไลรักษ์      
   แก้ววิไล 

หมวด 5 บุคลากร  
1. นำงอำทิตำ นกอยู่ 1. ปรับข้อมูลที่แสดงถึงควำมสอดคล้องของ สมรรถนะหลัก  

    ที่ปรับเพิ่มกับยุทธศำสตร์ 5 ด้ำน ที่แสดงถึงควำมเป็น 
    สำกล 
2. ปรับข้อมูลในรูปแบบตำรำงที่กระชับ เข้ำใจได้ง่ำย เช่น 
    โครงกำร upskill reskill ตำมแผนระยะสั้น แผนระยะ  
    ยำวและมีรำยละเอียด ระยะเวลำด ำเนินกำรผู้รับผิดชอบ  
    กระบวนกำร และกำรวัดผล  
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หมวด 6. ระบบปฏิบัติการ  
6.1 ก ข ค 

 

1. ผู้รับผิดชอบหมวด 
2. นำงสำวสุมำลี วำทีหวำน 

1. น ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2562 เป็น 
   ข้อมูลเบื้องต้นและปรับข้อมูลตำมจริงโดยผู้รับผิดชอบ 
   หมวด 
2. เพ่ิมข้อมูลในส่วนของแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

6.2 ข  
1. อำจำรย์สกนธ์ ม่วงสุน  
(รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยบริหำร) 
 

1. ประธำนคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
   พิจำรณำเพิ่มเติมและประสำนงำนโดยตรงกับรอง 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงฝ่ำยบริหำร 

หมวด 7 ผลลัพธ์  
1. นำยสมภพ สุขดี 
2. ผู้รับผิดชอบหมวด  

1. จัดท ำข้อมูล 7.1 ผลลัพธ์ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นใน 
    ผลลัพธ์หวัข้ออ่ืน ๆ ที่มีควำมสอดคล้องต่อไป  
2. เพ่ิมเติมข้อมูลผลลัพธ์ของผู้รับผิดชอบหมวด 
     

   

ประธำน เสนอให้ทุกหมวดแสดงตำรำงสรุปข้อมูล เพ่ือให้มีควำมมีควำมเข้ำใจชัดเจนในระบบกำรด ำเนินงำนแต่ละ
หมวด 
 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
         ระเบียบวาระท่ี 4.1 การติดตามตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(EdPEx-SAR) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563  
          ประธำนมอบหมำยให้นำงณัชชำ มณีวงศ์ แจ้งที่ประชุมทรำบเรื่องกำรติดตำมตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 
ประกอบกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (EdPEx-SAR) ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ติดตำม
กำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดส ำนักหอสมุดกลำง และผลลัพธ์หมวด 7 ที่เกี่ยวเนื่องกับมหำวิทยำลัย โดยให้รำยงำน
ภำยในวันที่ 14 มิถุนำยน 2564 ซึ่งได้จัดท ำแบบฟอร์ม และแจ้งเรื่องไปยังคณะกรรมกำรประกันฯ ทุกท่ำนแล้ว 
ให้ช่วยด ำเนินกำรรำยงำน โดยจัดส่งข้อมูลภำยในวันที่ 9 มิถุนำยน 2564 เพ่ือจะได้รวบรวมและน ำส่งกองประกัน
มหำวิทยำลัยศิลปำกรต่อไป  

มติ ที่ประชุมรับทรำบ 
           
ปิดประชุมเวลำ 13.30 น. 
 

                                                                            (นำงณัชชำ   มณีวงศ)์   
                                                        ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
 

 

                                                                            
                                                                           (อำจำรย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่ำม) 

        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม        


