รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557
ณ หองประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารหอสมุด
--------------------------ผูมาประชุม
1. ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
2. นางพัชรา หาญเจริญกิจ
3. นางนฤมล พฤกษศิลป
4. นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ
5. นางสาวชะออน พันถัน

ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุม ประธานฯ กลาวเปดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดทําความเสี่ยงของสํานักหอสมุด ไดมีการจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให ค ณะกรรมการฯ ช ว ยกั น พิ จ ารณาความเสี่ ย งในแต ล ะด า นที่ แ ต ล ะแผนก
รับผิดชอบใหมีการประเมินคาความเสี่ยงที่มีคาคะแนนลดลงหรือยังคงเดิม โดยใหมีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงพรอมเอกสารอางอิง เมื่อจัดทําเสร็จแลวใหสงใหเลขานุการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดพิมพและสงให
ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการดําเนินการตอไป
1.2 ประธานฯ ใหหัวหนาแผนกชวยกันประเมินโครงการความกาวหนาที่รับผิดชอบ สง
ใหหัวหนาสํานักงานเลขานุการ เพื่อที่กรอกรายงานความกาวหนาโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Action
plan) ประจําปการศึกษา 2556 การประเมินโครงการตามหลัก PDCA ผานระบบ PLAN online โดย
กําหนดระบบของสํานักงานวางแผนฯ ปดระบบในวันที่ 13 มิถุนายน 2557
1.3
การสํารวจความพึงพอใจสํานักหอสมุด ขณะนี้ไดดําเนินการสรุปขอมูลเสร็จ
เรียบรอยแลว รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ ไดรายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ ของป
2556 ผลการประเมินสํารวจความพึงพอใจการใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เทากับ 3.92
โดยจัดเรียงลําดับ ดังนี้ (เอกสารแนบ)
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1. ผูใหบริการ
4.27
2. สถานที่ ครุภัณฑ และบรรยากาศ
4.02
3. การเขาถึงขอมูล
3.90
4. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
3.85
5. ทรัพยากรสารสนเทศ
3.82
6. เครื่องมือและอุปกรณ
3.66
จากผลประเมินดังกลาว ประธานฯ ขอใหคณะกรรมการชวยพิจารณานําผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ ที่มีผลประเมินในระดับคะแนนนอย 2 อันดับ สุดทายซึ่งไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ
และดานเครื่องมือและอุปกรณ ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา ทั้ง 2 ดานนี้ สวนใหญผูใชจะพึงพอใจเปนอันดับ
สุดทายเกือบทุกครั้ง ดังนั้นจึงควรตองชวยกันคิดและหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น โดย
ในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ ปจจุบันมีแนวโนมไปในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นแผนกเทคนิคผูมีหนาที่
รับผิดชอบควรที่จะศึกษาและมีทิศทางจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบที่เปนอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
เพื่อใหผูใชเกิดการเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยในเรื่องนี้ สวนเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ
สํานักหอสมุดอาจตองมีนโยบายจัดหาเครื่องที่มีความทันสมัย หรือมีประสิทธิภาพมากกวาที่มีใหบริการ
อยู หรือตองเปลี่ยนรูปแบบเครื่องมือในการใหบริการเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชที่เปนอยู
ในปจจุบัน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2557 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงาน
3.1 การสรุปผลการใชงบประมาณของสํานักหอสมุด อยูในระหวางการดําเนินงานใน
เรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โครงการ และงบประมาณดําเนินงาน เมื่อการใชงบประมาณสิ้นสุด
จะตองนําขอมูลการใชงบประมาณ มาดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบในการจัดทําการประกันคุณภาพ
การศึกษาตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ไมมีผูใดเสนอวาระการประชุม ประธาน จึงกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
(นางสาวชะออน พันถัน)
กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ณ หองประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารหอสมุด
--------------------------ผูมาประชุม
1. ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
2. นางพัชรา หาญเจริญกิจ
3. นางนฤมล พฤกษศิลป
4. นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ
5. นางสาวชะออน พันถัน

ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุม ประธานฯ กลาวเปดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1. การประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฝายวิชาการ (ดวย
วาจา) ประธานฯ ให รองผูอํานวยการฝายพัฒนา แจงใหที่ประชุมทราบเรื่องการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการ รองผูอํานวยการฝายพัฒนาไดขอถายเอกสารจากการสรุปผลการตรวจของคณะกรรมการ
จากเจาหนาที่ของสํานักงานประกันคุณภาพ และนํามาสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (เอกสารแนบที่ 1) ในประเด็นที่สํานักหอสมุดจะตองดําเนินการจัดทําซึ่งคณะกรรมการแจงใหทราบ
วา ในการจัดทําโครงการทุกโครงการจะตองทําตามขั้นตอน PDCA และนําผลการประเมินมาพัฒนาตอ
ประธานฯ ไดใหขอเสนอแนะในการจัดทําโครงการเพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนของ PDCA ใหเจาของ
โครงการสรุปการจัดทําโครงการเมื่อดําเนินการเสร็จแลว หัวหนาแผนก สรุปโครงการที่จัดทํา รายงานให
รองผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการนําเสนอผลการสรุปใหผูอํานวยการสํานักหอสมุดเพื่อทราบ
- การพัฒนาบุคลากร รองผูอํานวยการฝายพัฒนา ไดติดตามเรื่องการสงบุคลากร
เขารวมการอบรมของศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีจํานวน 2 เรื่อง โครงการฝกอบรมพูดภาษาอังกฤษ
แบบงายๆ ก็เขาใจและหลักสูตร 30 วิธีสรางสรรคงานบริการใหนาประทับใจ สํานักหอสมุดจะสงบุคลากร
เขารวม ซึ่งไดรับการแจงวาจํานวนเต็มแลว ไมสามารถเขารวมได รองผูอํานวยการฝายพัฒนา จะทําบันทึก
เพื่อขอใหจัดเพิ่ม
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- การทําแบบฟอรมประเมิน มีรายละเอียด ความตองการ กระบวนการ การนําเสนอ
ผูอํานวยการ เมื่อพิจารณาแลว นําสงฝายพัฒนาตอไป
- ทักษะการพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุดจะสงแผนไปให ศูนยพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ในการวางแผนตอไป
ในการสํารวจบุคลากร ดานการอบรม บุคลากรตองการพัฒนาดานใด ทักษะ
ภาษา สารสนเทศดาน IT จิตบริการ ธรรมาธิปไตย วิชาชีพ ประเด็น 5 ดาน มาก นอย ทักษะการเปน
พลเมือง (ความรับผิดชอบ) มนุษยสัมพันธ ทักษะการทํางานหองสมุด ทักษะวิชาชีพบรรณารักษ
คณะกรรมการจากภายนอกมาดูความพรอม มี 2 ประเด็น ของสํานักหอสมุด เรื่อง
การปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ใ นห อ งสมุ ด ประธานฯ ได เ ชิ ญ ให รองผู อํ า นวยการฝ า ยเทคนิ ค และบริ ก าร รอง
ผูอํานวยการฝายพัฒนา เขารวมการประชุมในครั้งนี้ดวย คณะกรรมการฯ ไดกลาวถึงอาคารหอสมุดเกา
นักศึกษามีความตองการใหหองสมุดเปดบริการระยะเวลาเพิ่มขึ้น ทานอธิการบดีไดตอบในเรื่องนี้ 1. ดร.
มลิวัลย กําลังดําเนินการอยู 2. การเปดหองสมุดใหบริการระยะเวลาเพิ่มขึ้น ในเรื่องนี้ประธานฯ ได
กลาวถึงสํานักหอสมุดมีทางออกคือ (หอสมุดไดรับคืนหอง Study Room ) ประธานฯแจงใหฝายประกัน
คุณภาพ ใหคณะกรรมการ กลาวถึงเรื่องหองสมุด วาผูใชบริการมีความรูสึกอยางไร ประธานฯไดปรึกษา
กับทานรองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานฯจะทําแผนปรับปรุงหองสมุด และรองอธิการบดีฝายบริหาร
แจงใหทราบวาตองทําแผน เพราะประมาณปลายป มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
1.2 งบประมาณโครงการจัดหาระบบหองสมุด และการปรับปรุงหองสุขา ประธานฯ
แจงใหทราบวามหาวิทยาลัยมีระบบการจัดซื้อจัดจาง ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดาน IT โครงการ
จัดซื้อระบบหองสมุด ตองสงใหคณะกรรมการ IT ประธานฯ ใหหัวหนาแผนกพัฒนาสรุปเรื่องการศึกษาดู
งานระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใหในสัปดาหหนา และประธานฯ จะเชิญบริษัท ลิบเน็ท มานําเสนอ สวน
เรื่องหองสุขา ใหหัวหนาสํานักงานเลขานุการ ติดตอสํานักงานอาคารและสิ่งแวดลอมเรื่อง สรุปราคา
1.3 การดูงานหองสมุดมหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya)
ได เ ชิ ญ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
บริ ษั ท Elsevier
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาบูรพา และเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ซึ่งในปที่แลว เชิญ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาบูรพา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครัง้ ที่ 4/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2557 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม โดยไมมกี ารแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจงเพื่อพิจารณา
3.1 การสอนและแนะนําการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาและคณาจารย
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสั ง คม ได เ ชิ ญ ประธานฯ ไปให ค วามรู กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโท ในวันเสารที่ 6 กันยายน 2557 ประธานฯไดแนวคิดวา นักศึกษามีหลายแบบ หลายหลักสูตร
และหลายเวลา ในการบรรยายจะมีใครสามารถบรรยายไดบาง บรรณารักษควรจะสามารถเปนวิทยากร
ได สํานักหอสมุดควรจัดเปนชุดในการบรรยาย ประธานฯ จะทํารายละเอียด และใหบรรณารักษบางคนได
เขาสังเกตการ ประธานฯ ใหรองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ ทํารายละเอียดวาจะตองใหความรู
เรื่องอะไรบาง
3.2 การเปนเจาภาพจัดสัมมนาของ อพส. ในป พ.ศ. 2558
ประธานฯ ไดขอความคิดเห็นวา จะจัดงานในมหาวิทยาลัยรังสิต หรือจะไปจัด
สถานที่ขางนอก ซึ่งในขณะเดียวกัน ในเดือนมกราคม 2558 มหาวิทยาลัยรังสิต จะมีอายุครบรอบ 30 ป
ซึ่ง อพส. ก็มีอายุครบรอบ 30 ป ในความรวมมือของมหาวิทยาลัยเอกชน เปนโอกาส 30 ป ที่มีความหมาย
ในเรื่องของสถานที่จัดงาน ในที่ประชุมมีมติเห็นวาควรจัดงานสถานที่ขางนอก เพราะเนื่องจากการเดิน
ทางเขามาในมหาวิทยาลัยไมสะดวก เพราะมีการกอสรางทางรถไฟ ทําใหรถติดนาน และรองผูอํานวยการ
ฝายเทคนิคและบริการ ในฐานะเปนเลขานุการของ อพส. ไดสอบถามขอมูลในการใชพื้นที่ ในเรื่องราคาเชา
พื้นที่ ราคาอาหารและอาหารวาง จากโรงแรมที่สามารถเดินทางดวยรถไฟฟา และรถไฟฟาใตดิน เพื่อ
ความสะดวกกับผูเขารวมการประชุม ประธานฯ ไดขอใหหาขอมูลของโรงแรมเพิ่ม เพื่อสามารถนําไปเสนอ
ในที่ประชุม อพส. ในวันที่ 18 กันยายน 2557 ตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ไมมีผูใดเสนอวาระการประชุม ประธาน จึงกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
(นางสาวชะออน พันถัน)
กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ครั้งที่ 6/2557
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
ณ หองประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารหอสมุด
--------------------------ผูมาประชุม
1. ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
2. นางพัชรา หาญเจริญกิจ
3. นางนฤมล พฤกษศิลป
4. นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ
5. นางสาวชะออน พันถัน

ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุม ประธานฯ กลาวเปดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดอบรมเสวนาภายนอกของบุคลากรสํานักหอสมุด ในระหวางวันที่ 17-18
ตุลาคม 257 โดยติดตอที่พัก ณ โรงแรมพินนาเคิล จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในระหวางวันที่ 17-18 ตุลาคม
2557 งบประมาณคาใชจายในการอบรมเสวนา ใหทําใบขออนุมัติตั้งเบิกคาที่พัก คาพาหนะ คาอาหาร
กลางวั น และอาหารค่ํ า ส ว นค า อาหารว า ง ใช ง บประมาณของโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 โดยใหแยกใบเสร็จออก ซึ่งจะนําเรื่องกิจกรรมที่สํานักหอสมุด
จัดทํา กิจกรรม 5ส การประกันคุณภาพ การประชาสัมพันธ และความเสี่ยง จัดทําหัวขอในการเสวนา
วิชาการ ในครั้งนี้
1.2 การทํากลยุทธของสํานักหอสมุด โดยเริ่มจากการทําโครงการที่สํานักหอสมุด
จัดตั้งทั้งหมด มาปรับกลยุทธใหสอดคลองกับ ปรัชญา วิสัยทัศน และวัตถุประสงค เพื่อนําไปสูการจัดทํา
แผนกลยุทธของสํานักหอสมุด
1.3 ในการจัดทําแผนกลยุทธของสํานักหอสมุดโดยการระดมสมองของบุคลากรใน
สํานักหอสมุด มีการจัดแบงกลุม ออกเปน 3 กลุม ซึ่งจัดกลุมคละแผนก มีบรรณารักษ และเจาหนาที่
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เปนการชวยกระตุน การมีสว นรวม มีการตั้งชื่อกลุม การนําเสนอและรายงานของแตละกลุม ประธานฯ
จะใหสมาชิกทุกคนตองแสดงความคิดเห็นในการระดมสมอง
1.4 การจั ดเตรี ย มเอกสารในการทํา แผนกลยุท ธ อยา งละ 3 ชุ ด แผนการดํา เนิ น งาน
(โครงการ) ของสํ า นั ก หอสมุ ด ป ก ารศึ ก ษา 2557 แผนพั ฒ นาฝ า ยวิ ช าการ 2555-2559 แผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 255-2559 แผนการบริหารความเสี่ยงของฝายวิชาการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครัง้ ที่ 5/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 2
กันยายน 2557 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องอืน่ ๆ
2.1 การจัดงาน Open House 2014 นวัตกรรมการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยรังสิต จะ
จัดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สํานักหอสมุดไดจัดสงชื่อเขารวมกิจกรรม โดยใชชื่อ หองสมุดกับ
นวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยมีการสรรงบประมาณใหในการจัดกิจกรรม
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
(นางสาวชะออน พันถัน)
กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ครั้งที่ 7/2557
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ณ หองประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารหอสมุด
--------------------------ผูมาประชุม
1. ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
2. นางพัชรา หาญเจริญกิจ
3. นางนฤมล พฤกษศิลป
4. นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ
5. นางสาวชะออน พันถัน

ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุม ประธานฯ กลาวเปดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อพิจารณา
1.1 การจัดแบงกลุม ในการอบรมเสวนา จํานวน 3 กลุม ในการจัดทําแผนกลยุทธ
จะตองประกอบดวยปจจัยภายใน และภายนอก มีจุดออน จุดแข็ง
-ปจจัยภายนอก ภาวะการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสภาพแวดลอม
โครงสรางพื้นฐาน ไฟฟา อาคาร
-ป จ จั ย ภายใน ทรั พ ยากรสารสนเทศ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ บุ ค ลลากร
งบประมาณ อาคารสถานที่
-จุดออน –จุดแข็ง (ภายใน)
1. บุคลากร
2. ทรัพยากรสารสนเทศ
3. การใหบริการ
4. เทคโนโลยีในหองสมุด
5. อาคารสถานที่
6. วัสดุ อุปกรณทใี่ ชในการปฏิบตั ิงาน
7. กระบวนการบริหารและตัดสินใจของทีมผูบริหาร
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-จุดออน-จุดแข็ง (ภายนอก)
1. โอกาสและภาวะคุกคาม
2. สภาวะทางเศรษฐกิจและการจัดสรรงบประมาณ
3. สภาวะแวดลอมทางสังคม
4. เทคโนโลยีอุบัติใหม
5. สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย
1.2 การจัดแบงกลุม จํานวน 3 กลุมๆละ 7 คน และมีผูประสานงานกลุม 1 คน เรียกวา
Facilitator โดยจัดกลุมใหมีบุคลากรหลายแผนกคละกัน ประกอบดวย ประธานกลุม รองประธาน และ
เลขานุการ ใหระดมสมองและสรุปประเด็น 45 นาที โดยใหแตละกลุมนําเสนอ ซึ่งจะกําหนดระยะเวลา
นําเสนอไมเกิน 15 นาที ผูนําเสนอรายงานจะเปน ประธาน รองประธาน หรือ เลขานุการกลุม ขึ้นทํา
หนาที่รายงานได
1.3 จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการและบริการ (สัญจร) #1 แลกเปลี่ยนเรียนรูโดย ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) เรื่อง การประชาสัมพันธกิจกรรมหองสมุดและการสงเสริมการอาน
โดย นางกัลยา ตันจะโร และเสวนาวิชาการและบริการ (สัญจร) #2 แลกเปลี่ยนเรียนรูโดย ชุมชนนักปฏิบัติ
1. การประกันคุณภาพสํานักหอสมุด โดย ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและประธาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักหอสมุด 2. จากกิจกรรม 5ส สูกิจกรรม 7ส โดย นางพัชรา หาญเจริญ
กิจ รองผูอํานวยการฝายพัฒนา และประธานคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครัง้ ที่ 6/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2557 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
ไมมีผูใดเสนอวาระการประชุม ประธาน จึงกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นางสาวชะออน พันถัน)
กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ครั้งที่ 8/2557
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ณ หองประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารหอสมุด
--------------------------ผูมาประชุม
1. ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
2. นางพัชรา หาญเจริญกิจ
3. นางนฤมล พฤกษศิลป
4. นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ
5. นางสาวชะออน พันถัน

ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุม ประธานฯ กลาวเปดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อพิจารณา
1.1 การเสนอชื่อบุคลากรดีเดนของสํานักหอสมุดประจําป 2557 ประธานฯ ไดให
คณะกรรมการบริหารทุกทาน นําเสนอชื่อบุคลากรที่ไดรับการนําเสนอรายชื่อ โดยทุกทาน ไดเห็นชอบที่จะ
เสนอชื่อของ นางกาญจนา เพ็งคําศรี บรรณารักษงานบริการ ประธานฯ ขอให รองผูอํานวยการฝาย
เทคนิคและบริการ แจงใหนางกาญจนา เขียนขอมูลในการนําเสนอผลการประเมินยอนหลัง 5 ป ใหเขียน
ขอมูลของตนเอง เขียนใหเปนพันธกิจ เขียนผลงาน และเขียนความภาคภูมิใจ การวิจัยที่ไดจากการศึกษา
นําผลการวิจัยมาทําอะไรตอหรือไม ประธานฯ ใหใชกระดาษถนอมสายตาในการบันทึกขอมูล กําหนดสง
ขอมูลให ประธานฯ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครัง้ ที่ 7/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2557 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม โดยไมมกี ารแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
ไมมีผูใดเสนอวาระการประชุม ประธาน จึงกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
(นางสาวชะออน พันถัน)
กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558
ณ หองประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารหอสมุด
--------------------------ผูมาประชุม
1. ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
2. นางพัชรา หาญเจริญกิจ
3. นางนฤมล พฤกษศิลป
4. นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ
5. นางสาวชะออน พันถัน

ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุม ประธานฯ กลาวเปดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อพิจารณา
1.1 ในปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุด มีการจัดตั้งงบประมาณ คาดําเนินการ และ
โครงการตางๆ โดยไดรับงบประมาณ จํานวน 25,701,392.80 บาท เพื่อใชในการบริหารจัดการในเรื่อง
การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ จากจํ า นวนเงิ น ที่ ไ ด รั บ จะเป น งบประมาณในการจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศ จํานวน 15,790,000.00 ซึ่งในจํานวนงบประมาณที่ไดรับเทากับปงบประมาณ 2557
1.2 การปรับปรุงกายภาพภายในสํานักหอสมุด เนื่องจากในคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในฝายวิชาการ ปการศึกษา 2556 ที่ผานมา ซึ่งไดเชิญนางศรีจันทร จันทรชีวะ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาเปนกรรมการ ทานไดใหความคิดเห็นวา หองสมุดเปนเสาหลักและเปน
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย แตสภาพที่ไดเห็นจากการเดินชมภายในไมแตกตางจากหองสมุดโรงเรียน
เคยมาเยี่ยมชมสมัยอาจารยอุทัยซึ่งนานมากแลว ภาพลักษณที่เห็นผานสายตาคนภายนอก การจัดสถานที่
ขางในแบบนี้ถาใหคะแนนก็คงไมผาน การซอมแซมหากยังไมสามารถทําทั้งหมดไดก็คอยๆ ทําเปนบางสวน
ซึ่งในประเด็นนี้ เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งผูบริหาร ไดรับทราบ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ก็ไดพยายาม
ผลักดัน ซึ่งเปนประเด็นที่จะตองถึงเวลาในการ Renovate ภายในสํานักหอสมุดครั้งใหญ สํานักหอสมุดได
ดํ า เนิ น การในเรื่ อ งนี้ โดยเชิ ญ สถาปนิ ก ของมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต มาปรึ ก ษาในเรื่ อ งการ Renovate
สํานักหอสมุด และไดไปศึกษาดูงานที่สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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และศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (หองสมุด TCDC) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 และทางสถาปนิกได
ออกแบบการปรับปรุงทางกายภาพสํานักหอสมุด
โดยมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และจัดทําโครงการ งานปรับปรุงหองสมุด (เอกสารแนบ) และ
ทางสํานักหอสมุด ไดดําเนินการทําบันทึกแจงทานรองอธิการบดีฝายวิชาการ เรียบรอยแลว
1.3 สํานักหอสมุดไดดําเนินการขออนุมัติโครงการครุภัณฑ/โครงการปรับปรุงทาง
กายภาพสํานักหอสมุดของปการศึษา 2557 เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการใหบริการแกผูใช ดังนี้
1.3.1 โครงการจัดทําหองคลังหนังสือ/วารสารเกา
1.3.2 โครงการปรับปรุงปายรายชื่อชั้นหนังสือ/วารสาร
1.3.3 โครงการปรับปรุงหองอานหนังสือ
1.3.4 โครงการปรับปรุงทางกายภาพอาคาร สํานักหอสมุด (หองน้ําชั้น 2-6
ของผูใชบริการ)
ขอ 1.3.1-1.3.3 อยูในระหวางการดําเนินงานของสํานักงานจัดซื้อของมหาวิทยาลัย และ 1.3.4 อยูระหวาง
การดําเนินการจัดทํา คาดวาจะแลวเสร็จภายในภาคการศึกษา S
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครัง้ ที่ 8/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
ไมมีผูใดเสนอวาระการประชุม ประธาน จึงกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(นางสาวชะออน พันถัน)
กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

