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รายงานการประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 7/2564 วันจันร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 

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

 

ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ สกนธ์ ม่วงสุน       รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์ พิมลพรรณ ์ วงศ์อร่าม    รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์                       ประธาน 
3. นางอาทิตา              นกอยู ่                             กรรมการ 
4. นางสมปอง          มิสสิตะ                            กรรมการ 
5. นางสาวสุมาลี วาทีหวาน กรรมการ 
6. นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล กรรมการ 
7. นายสมภพ  สุขด ี กรรมการ 
8. นางสาวอุไรวรรณ  จงเจริญ                              กรรมการ 
9. นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค                                      กรรมการ 
10. นางสาวกรุณา  ศรีเจริญ                                     กรรมการ  
11. นางณัชชา มณีวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางจรินทร ์                คิดหมาย                                  กรรมการ ลาประชุม 
2. นางณัฐดิน ี ชมภูเอี่ยม                                 กรรมการ ลาประชุม 
 

เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่  1  รับรองรายงานการประชุม  
          ระเบยีบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ประชุมออนไลน์ (ZOOM) 
 

       ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 6/2564 วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ประชุมออนไลน์ (ZOOM) ตามรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม  

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
       ระเบียบวาระที่ 2.1 รายงานตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 ประกอบการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง 
(EdPEx-SAR) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน 
       ประธานมอบหมายให้ นางณัชชา มณีวงศ์ รายงานผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่ สรุปส่งมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม นอกจากนี้ นางสาวสุมาลี วาทีหวาน ได้แจ้งเรื่องการรายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 12 เดือน ในส่วนของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ว่าจะได้หารือกับทาง
คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงใน เรื่องการด าเนินงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business 
Continuity Plan (BCP) ที่จะจัดอบรมให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการด าเนินงานการอบรมด้าน
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การป้องกันระงับอัคคีภัยของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจจัดอบรมกับส านักหอสมุดกลางใน
รูปแบบออนไลน์ต่อไป 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 

        ระเบียบวาระที่ 2.2 แนวทางการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
        ประธานมอบหมายให ้นางณัชชา มณีวงศ์ รายงานที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตาม เกณฑ์ EdPEx โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ส านักหอสมุดกลาง คอื 
             รศ.ดร.ภญ.กรองทอง   ยุวถาวร               ประธาน 
             อาจารย์ ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท ์        กรรมการ 
             ดร.ญาณิฐา  หลิมวัฒนา                        กรรมการ 
 

- ก าหนดบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE  online 
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ก.ค. 64 

 

- ก าหนดรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านกัหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 
2563 ภายใน 30 ก.ค. 64  

 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัส  
โควิด-19   (ทัง้นี้หากสถานการณ์ดีขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 
        ระเบียบวาระที่ 3.1 ร่าง รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx  
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการร่างรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม ส าหรับข้อมูลที่คณะกรรมการฯ มีการปรับหลังวันที่ 9 มิ.ย.64 ให้ส่ง
ไฟล์ที่มีการปรบัเพ่ิมใน Drive QA  folder : draft 21-06-64 เพื่อประธานจะได้น าข้อมูลมาด าเนินการปรับ
รายละเอียดในตัวเล่มต่อไป โดยที่มีการขอขอ้มูลและเสนอเพิ่ม ดังนี้  
 

หมวด ข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้อง/ผูร้วบรวมข้อมูล 
OP   
P.1 ก (1) 
 

ทุกกระบวนการที่กล่าวถึงจากข้อมูลกลไกการส่งมอบ บริการ
ทรัพยากรวัสดุทางการศึกษาสื่อสารสนเทศ ให้เพิ่มเติมในหมวด 6 ให้มี
ความสอดคล้องกับ OP 
 

นางสาวสุมาลี วาทีหวาน 

 เพิ่มเติมรายละเอียดและปรับข้อความเรื่องการจัดการนวัตกรรมการ
ช าระค่าปรับ ระบบธุรกรรมออนไลน ์การจัดส่งไปรษณีย์ สารสนเทศ
ออนไลน์ การอบรมให้ความรู้ทางออนไลน์ การน านวัตกรรมเข้ามาช่วย
ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ที่อยู่ในหมวด 6.1 ง ให้สอดคล้อง
ชัดเจนในเรื่องเทคโนโลยี และเครื่องมือกระบวนการบริหารจัดการให้มี
การเข้าถึงเครื่องมือสนบัสนุนไดอ้ย่างเท่าเทียมและรวดเร็ว 
  

ประธานคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ 

 เพ่ิมข้อมูลการส่งเสริมการผลิตสื่อและข้อสนเทศทางศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยของหอจดหมายเหตุฯ  

นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล 
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P.1 ก (4) 
 

แก้ไขลิงก์ (ไม่สามารถเข้าได้) 
- ห้องสมุดดิจทิลัหอสมุดวังท่าพระ 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2 

หอสมุดวังท่าพระ 

P.1 ก (5) เพิ่มเติม ข้อบังคบัของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางอาทิตา นกอยู ่
P.1 ข (3) เพิ่มเติม ภาพ 6.1-5 แสดงข้อมูล คู่ความร่วมมือ เกณฑ์การคัดเลือก 

ตัวอย่างกิจกรรม ในหมวด 6  
นางสาวสุมาลี วาทีหวาน 
 

หมวด 1 การน าองค์กร 
ค (2)  เพิ่มโครงการ  Heal the world  ปลูกป่าและปลูกพืชผักสวนครัว    

ในภาพ 1.2-5 และรายงานผลใน 7.4 
นางสาวสุมาลี วาทีหวาน 

 เพ่ิมเรื่อง การสอน/การฝึกงานนักศึกษา ของหอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี หอจดหมายเหตุฯ และส านักงานส านัก
หอสมุดกลาง ในภาพ 1.2-6 และรายงานผลใน 7.4 

นางอาทิตา นกอยู ่
นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล 
นางสาวสุมาลี วาทีหวาน 

หมวด 2 กลยุทธ์ 
ข (1) เพิ่ม ตาราง 2.1-3 ตัวอย่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ          

แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนปฏบิัติการระยะสั้น ระยะยาว            
แผนจัดสรรทรัพยากร และแผนบุคลากร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
นายสมภพ สุขด ี

 

นอกจากนี้ ประธานมอบหมายให้ นางณัชชา มณีวงศ์ ด าเนินการจัดท าค านิยามศัพท์และค าย่อ เพื่อใช้ประกอบใน
รายงานการประเมินตนเอง ส านักหอสมุดกลาง ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563 
 

มต ิที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
           
ปิดประชุมเวลา 12.40 น. 
 
 

                                                                            (นางณัชชา   มณีวงศ์)   
                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

 

 

                                                                            
                                                                           (อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม) 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2
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