
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด 
ครัง้ที่ 1/2560 

เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2560 
ณ ห้องประชุม ดร.อุทยั ทตุยิะโพธิ ชัน้ 2 อาคารหอสมุด 

 
--------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ดร.มลวิลัย์ ประดษิฐ์ธีระ ประธานท่ีประชมุ 
2. นางพชัรา หาญเจริญกิจ กรรมการ 
3. นางนฤมล พฤกษศลิป์ กรรมการ 
4. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ กรรมการ 
5. นางสาวลมยั ประคอนสี กรรมการ 
6. นางจรีุรัตน์ เกลีย้งแก้ว กรรมการและเลขานกุาร 

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น.  
 เม่ือคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                    1.1  การบอกรับฐานข้อมลู Scopus ตอนนีมี้ 28 ห้องสมดุท่ีอยู่ในภาคีเครือข่ายซึง่จะต้อง
บอกรับ 3 ปี และเร่ิมใช้งานมาแล้ว ตัง้แต ่1 มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป 
  1.2  การบอกรับโปรแกรม Turnitin มหาวิทยาลยั มีการบอกรับแล้วโดยบณัฑิตวิทยาลยั
ร่วมกบัสํานกัหอสมดุ และมีการประชมุร่วมกนัมาแล้ว 2-3 ครัง้ นกัศกึษามีสิทธ์ิใช้ได้ 3000 User และกําลงั
ตกลงกันว่าใครจะเป็น Admin รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บอกว่าห้องสมุดเหมาะสมท่ีจะเป็น Admin 
ห้องสมดุมีหน้าท่ีคอยตรวจสอบวา่นกัศกึษาเกิน 3000 User หรือยงั โดยเบือ้งต้นอาจารย์มีสิทธ์ิใช้ทกุคนถ้า
มี Email ของมหาวิทยาลยั แตต้่องมี Account โดยท่ี Admin มีหน้าท่ีตรงนี ้ ประธานในท่ีประชมุบอกว่า
ทางท่ีดีบณัฑิตวิทยาลยัควรเป็น Admin ร่วมด้วย และประธานได้ถามในท่ีประชมุว่า รอง ผอ.ฝ่ายเทคนิค
และบริการ หรือหวัหน้าแผนพฒันาท่ีจะเป็น Admin โดยให้ตกลงกนัเอง 
  1.3 สถานการณ์ของมหาวิทยาลยัในปีการศึกษา 2560 โดยรองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
การเงินได้แจ้งในท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จะมีแผนรือ้งบประมาณใหม่เพราะยอดรับ
นกัศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมาย อาจารย์ผู้สอนจะมีชัว่โมงสอนน้อยลง โดยให้อาจารย์ใช้เวลาบริหารด้าน
วิชาการ เพ่ือให้มหาวิทยาลยัมีรายได้เพิ่มขึน้ ถ้าสร้างรายได้ไม่ได้ก็ต้องช่วยกนัประหยดั และรองอธิการบดี



ฝ่ายวิชาการ ได้พดูถึงเร่ืองการเรียนการสอน การจดัห้องเรียนเพ่ือไม่ให้อาจารย์จดัห้องเรียนเพิ่มควรมีการ
บริหารจัดการ และเร่ืองค่าใช้จ่ายของบุคลากร ซึ่งสถานะของมหาวิทยาลยัในตอนนีไ้ม่มีสิทธ์ิท่ีจะเพิ่ม
บุคลากร และรองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ ได้เสริมเก่ียวกับเร่ืองสวสัดิการโดย
อยากให้บคุลากรใช้สวสัดิการการรักษาพยาบาลของมหาวิทยาลยั เช่น Health Care และพยายามไม่ให้มี
การสอนนอกเวลาคือไม่ให้มี OT สํานกัหอสมดุก็ควรจะตระหนกัในเร่ืองนีเ้พราะเรามี OT มาตลอด แตถ้่า
เรามีทรัพยากรออนไลน์พร้อมเราก็อาจจะปิดเร็วขึน้ หรือการมี OT แล้วจ่ายค่าตอบแทนตามอตัราท่ี
มหาวิทยาลยักําหนดในอตัราเหมาจ่าย ประธานขอให้ลองไปหาข้อมลูจากมหาวิทยาลยัเอกชนใหญ่ๆเพ่ือ
จะได้มีข้อมูล ซึ่งเราก็มีวิธีช่วยประหยัดให้กับมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว เช่น 7ส. โครงการห้องสมุดสีเขียว 
ประธานอยากให้มีมาตรการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ เปิด-ปิดไฟ โดยอาศยัสถานการณ์ตอนนีไ้ด้ และเรา
เคยสญัญาว่าเราจะลดการใช้กระดาษในสํานกังาน 10% ประธานขอให้รอง ผอ.ฝ่ายพฒันาฯ ไปดวู่า
โครงการนีเ้ร่ิมขึน้เม่ือปี 2558 ควรจะเทียบกบัปี 2559 ได้ เพราะเรามีโครงการจะใช้กระดาษรีไซเคิลท่ีผลิต
จากกลอ่งนมท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์แนะนํา ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการเป็นห้องสมดุสีเขียวและเป็นการ
ช่วยมหาวิทยาลยัได้อีกทาง 
  1.4 กระบวนการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยซึ่งทางสํานักงานงบประมาณได้ส่ง
แผนการใช้งบประมาณมาให้แล้วทาง Mail เช่นการจดัอบรมหรือโครงการตา่งๆ จะไม่มีการโอนงบหรือขอ
งบเพิ่มหรือการกนังบไว้เหมือนวารสารเย็บรวมเล่มท่ีผ่านมา ประธานขอให้ รอง ผอ.ฝ่ายเทคนิคฯ จดัการ
เร่ืองตอ่อายวุารสารและชําระคา่ฐานข้อมลูท่ียงัค้างชําระให้เสร็จสิน้ก่อนท่ีเหลือถึงจะเป็นงบซือ้หนงัสือและ
ขอให้ไม่มีสถานการณ์เหมือนท่ีผ่านมา สําหรับการกรอกใบ B/R เพ่ือซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ ผอ.จะเป็นผู้
กรอกและให้ หน.สํานกังานเลขานกุารเคปเจอร์หน้าจอการใช้งบประมาณทกุเดือนแล้วสง่ให้ รอง ผอ. และ 
หน.แผนกทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณ 
  1.5 สถานการณ์ติดตัง้และตรวจรับระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ Aleph ประธานขอให้ หน.
แผนกพฒันา รายงานการตรวจรับและการอบรมการใช้ระบบ หน.แผนกพฒันา แจ้งว่าการอบรมการใช้
ระบบจะเน้นท่ีงานบริการและงานเทคนิค (แคตตาลอค) อาจจะต้องมีการซือ้ Printer หรือ Computer ใหม่
ประธานถามวา่จะเสร็จการตรวจสอบการใช้เม่ือไร เพราะจะต้องมีการรับระบบ การชําระเงิน ประธานขอให้
เป็นไปตามขัน้ตอนนี ้ติดตัง้-ทดสอบ-ปัญหา-แก้ไข ขอให้ หน.แผนกพฒันา รวบรวมปัญหาทัง้หมดให้กับ 
ผอ. และเฟสนีข้อให้พิถีพถินัเพราะเป็นเฟสสําคญัเป็นการตดิตัง้ไมต้่องรีบร้อนคอ่ยๆดตู้องแน่ใจว่าใช้งานได้
จริงๆ 
  1.6 อพส.จะเป็นเจ้าภาพจดัการสมัมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
ในปี 2561 ตอ่จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จากการท่ี ผอ.ไปประชมุเมือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 มีการคยุ
กนัวา่จะรวมตวักนัอยา่งไรบ้างในสมาชิก อพส. เช่นการยืมหนงัสือระหว่างห้องสมดุ การอบรมร่วมกนั และ
การเป็นเจ้าภาพในปี 2561 นี ้ในการประชมุ สกอ.จะสนบัสนนุในการจดัประชมุในครัง้นี ้โดยการมาประชมุ



ฟรีไม่มีคา่ใช้จ่าย เม่ือ 10 ปีก่อนจดัในฐานะ อพส. อาจารย์อารีย์ จากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ เสนอว่า 
ปี 2561 นีม้หาวิทยาลัยเอกชนจะเป็นเจ้าภาพ จะจัดท่ีใหน อย่างไร ต้องคุยกันอีกทีซึ่งจะมีการเลือก
ประธาน อพส. ประธานขอให้ท่ีประชุมช่วยกนัออกความคิดเห็นว่าใครเหมาะสมท่ีจะเป็นประธาน อพส.ท่ี
ประชมุลงมตใิห้ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ เป็นประธาน อพส. 
มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   ไมมีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อพจิารณา 
           3.1 การปรับปรุงการดําเนินงานปี 2559 จากผลตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปี 2558  ผู้ตรวจประเมินไมมี่ข้อเสนอแนะ ไมมี่ข้อแก้ไข ไมพ่บจดุเดน่ และจดุท่ีควรพฒันา 

            3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2559  เป็นการเก็บข้อมลูเพ่ือสะท้อนผล
การดําเนินงานและรวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาสํานกัหอสมดุต่อไป ในการประชมุคณะกรรมการ
บริหารสํานกัหอสมดุ  ได้นําผลการประเมินความพึงพอใจ มาพิจารณาเพ่ือนําปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้  ผลการ
ประเมินแบบสํารวจความพึงพอใจการใช้บริการสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต ปีการศกึษา 2559แบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้ให้บริการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเข้าถึง
ข้อมลู ด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร และด้านสถานท่ี ครุภณัฑ์และบรรยากาศ ได้คะแนนเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.96 จดัเรียงลําดบัดงันี ้

 
ลาํดบัที่ ระดบัความพงึพอใจ คะแนนเฉล่ีย 
1 ด้านผู้ให้บริการ 4.14 
2 ด้านการเข้าถึงข้อมลู 3.99 
3 ด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร 3.94 
4 ด้านสถานท่ี ครุภณัฑ์ และบรรยากาศ 3.91 
5 ด้านเทคโนโลยีสารสนทศ 3.89 
6 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.87 

 เฉล่ียรวม 3.96 

 
 
 



 
จากการสํารวจความพงึพอใจพบวา่ผู้ใช้บริการต้องการให้ห้องสมดุปรับปรุงตามลําดบั ดงันี ้
 1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
 2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ด้านสถานท่ี ครุภณัฑ์ และบรรยากาศ 
 4. ด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร 
 5. ด้านการเข้าถึงข้อมลู 
 6. ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ       

           3.3 การปรับปรุงห้องส่ือโสตทศัน์เป็นมมุดิจิทลัเป็นการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมดุ
สํานักหอสมุดต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพ่ือให้ผู้ ใช้ได้รับความสะดวกสบาย และสามารถใช้เป็นท่ีนั่ง
ทํางาน ค้นหาข้อมลูโดยผ่านเคร่ืองมืออุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่นแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ห้องนีจ้ะเป็นห้องท่ี
ทนัสมยั ประธานแนะนํา รอง ผอ.แผนกเทคนิคฯให้เตรียมความพร้อมว่าอปุกรณ์ของใช้เก่าๆจะเอาไปใช้ตอ่
ท่ีใหน และให้ หวัหน้าสํานกังานเลขานกุารทําบนัทึกภายในถึง ผอ.สํานกังานอาคารและสิ่งแวดล้อม เร่ือง
ห้องนํา้มีกลิน่โดยเฉพาะชัน้ 4 

           3.4 การขอรับการตรวจประเมินห้องสมดุสีเขียวนัน้ สํานกัหอสมดุจะต้องเป็นสมาชิกของ 
สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยก่อน ประธานขอให้หวัหน้าแผนกเทคนิคสมคัรเป็นสมาชิกในนามแผนก
เทคนิคเพ่ือขอรับวารสาร รอง ผอ.แผนกพฒันาได้นําเสนอแผนห้องสมดุสีเขียว การเตรียมเอกสาร รวมถึง
ผู้ รับผิดชอบในแต่ละส่วน และเชิญชวนในท่ีประชุมเพ่ือการปรับวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ให้
สอดคล้องเพ่ือเป็นห้องสมดุสีเขียว ประธานเสนอให้ รอง ผอ.แผนกพฒันาไปทําวิสยัทศัน์มาก่อนแล้วส่ง
ทาง mail เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจด ูหากมีการเพิ่มเตมิหรือแก้ไขก็ให้ใสเ่ป็นตวัหนงัสือสีแดงไว้แล้วนํามา
ตรวจดกูนัในท่ีประชมุครัง้ตอ่ไป   
มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืนๆ 
        เม่ือไมมี่ผู้ใดเสนอวาระการประชมุเพิ่มเตมิ ประธานจงึกลา่วปิดการประชมุ   
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
             
 
                                                                          (นางจุรีรัตน์  เกลีย้งแก้ว)                                        
                                                                           กรรมการและเลขานุการ                                       
                                                                            ผู้จดรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด 
ครัง้ที่ 1/2561 

เม่ือวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 
ณ ห้องประชุม ดร.อุทยั ทตุยิะโพธิ ชัน้ 2 อาคารหอสมุด 

 
--------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ดร.มลวิลัย์ ประดษิฐ์ธีระ ประธานท่ีประชมุ 
2. นางพชัรา หาญเจริญกิจ กรรมการ 
3. นางนฤมล พฤกษศลิป์ กรรมการ 
4. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ กรรมการ 
5. นางสาวลมยั ประคอนสี กรรมการ 
6. นางจรีุรัตน์ เกลีย้งแก้ว กรรมการและเลขานกุาร 

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น.  
 เม่ือคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.ผา่นเกณฑ์ห้องสมดุสีเขียว ประธานขอบคณุกรรมการทกุทา่นโดยเฉพาะคณุพชัรา ท่ีทกุคน
เหน็ดเหน่ือยก่อนการประเมนิ เพราะมาตรฐานในห้องสมดุสีเขียวไมมี่ตวัชีว้ดัเหมือน กบัประกนัคณุภาพ 
มาตรฐานห้องสมดุสีเขียวเพียงเพ่ือเป็นแคใ่บเบกิทางซึง่จะต้องมีอีกมากท่ีเราจะต้องทําตอ่เน่ือง ซึง่จะมีผล
ตอ่เน่ืองไปถงึการปฏิบตังิานและการให้บริการ ประธานเสนอให้การผา่นตรวจประเมินลงในเว็บไซต์ และ
น่ายนิดีอีกเร่ืองคือการได้รับเป็นบคุคลดีเดน่ของคณุนฤมล พฤกษศลิป์ 
 2.ตู้กดเคร่ืองด่ืม ซึง่มีผลเสียเน่ืองมาจากการถึงร้านกาแฟชัน้2 ซึง่จากการประชมุผู้บริหาร 
มหาวิทยาลยัต้องการเพิ่มพืน้ท่ีการเรียนรู้สําหรับนกัศกึษา โดยให้มีการเปิดไฟให้สวา่ง ทางสํานกัหอสมดุ
จะเน้นในเร่ืองสิง่แวดล้อม 
 3.เร่ืองขอเข้าร่วมโครงการ MIMITDTC LINK จากห้องการเรียนรู้จดุตกึคณุหญิงพฒันา, และ
สํานกัหอสมดุ ประโยชน์ คือได้ใช้ฐานข้อมลูการออกแบบท่ี TDTC บอกรับและท่ีสร้างขึน้เอง มีสทิธ์ิเข้าร่วม
โครงการท่ี TDTC จดั จะได้รับนิตยสารฟรี การยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งกนั แตส่ว่นนีท้างคณะไม่
รับเพราะมีคา่ใช้จ่าย 10,000 บาท คณะจะให้เราเลือกแตเ่ราก็ไมเ่ลือกเหมือนกนั ตอบมีระยะเวลา 1 ปี ซึง่
เป็นบริการใหมข่องสํานกัหอสมดุ เม่ือทําตอบ แล้ว ประธานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ 



 4.สํานักหอสมดุประเมินกรอบประเมินรอบท่ี4 มาแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลยัจะต้องการประเมิน
โดยสํานกัหอสมดุไม่เกินปี 2561นี ้ มหาวิทยาลยัจะประกนัคณุภาพด้วยเคร่ืองมืออะไรก็ได้แตต้่องรายงาน
ให้ตอบโจทย์สํานกัหอสมดุ ประเมินท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัหอสมดุ คือ ทกัษะท่ีจําเป็น 1.การดํารงชีวิต 2.
คณุภาพบณัฑิต 3.ด้านคณุภาพงานวิจยั 4.ผลการบริการวิชาการ 5.ผลการประกนัคณุภาพภายใน มีผลถึง
สํานกัหอสมดุจะต้องมีแผนใหมแ่ล้ว 
 
เร่ืองสืบเน่ือง 
 1.ห้องสมดุอตัโนมตัิในระยะท่ี2 ผู้ อํานวยการให้หวัหน้างานพฒันารายงาน เร่ืองการประเมิน
การใช้ในแตล่ะโมดูท่ี่ยงัไมไ่ด้ดําเนินการคือ การจดัซือ้หนงัสือ 
 2. การพิมพ์ลาเบลสําหรับติดหนงัสือ ซึง่เป็นบรรทดักระโดดเฉพาะท่ีมี ฉ.และมี ล. เลยแก้ไข้
ปัญหาโดยการพิมพ์ท่ีใส่ Excel ประธานเป็นห่วงในการโอนข้อมูลทาง Excel ประธานแจ้งว่าไม่ควร
เสียเวลาในการทํางาน ขอให้เอาตามระบบซึง่ไม่ได้น่าเกลียด ซึง่ ตปท.ก็จดัทําแบบนี ้งบวารสารมีงบลงตวั
อยูแ่ล้ว ก็ควรจะทํา 
 3.ระบบซือ้หนงัสือ ประธานอยากให้เช่ือมโยงกบั IPS CMS สืบกนัจากภายนอก ประธาน
ขอให้ นดัประชมุรับระบบในเพส2 เพส3 และควรทําคูมื่อปฏิบตังิาน 
 
เร่ืองเพื่อพจิารณา 
 1.การหยดุรับฐานข้อมลู IEEE ซึ่งได้แจ้งคณะไปแล้วทัง้ 2 คณะ แต่ไม่มีการตอบรับกลบัมา
ทางสํานกัหอสมดุจะแจ้งไปท่ีกองอธิการฝ่ายวิชาการ ประธานขอให้ท่ีประชมุเสนอความความคิดว่าควรจะ
เลิกรับฐานข้อมลู IEEE คือ ท่ีประชมุเสนอว่าควรจะยกเลิกเพราะสถิติการใช้น้อยลงไม่คุ้มคา่ ขอให้ลมยัไป
หาข้อมลูถ้าเราจะบอกรับแบบ Singer 
 2.คา่ตีพิมพ์บทความในวารสารรังสติสารสนเทศจากการหาข้อมลูของรัตนาภรณ์ จากวารสาร
ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องกับบรรณารักษ์ประมาณ 2,000กับ 2,500 บุคลากรภายใน (อาจารย์, 
นกัศึกษา) มหาวิทยาลยั แนะนําให้วารสารของมหาวิทยาลยัเป็นวารสารออนไลน์แล้ว ท่ีประชุมเสนอเก็บ
คา่ตีพิมพ์บทความ บทความละ 2,500 บาท จะเร่ิมในฉบบัปีท่ี 24ฉบบัท่ี 1 
 3.แจ้งการพิจารณาคณุภาพวารสารเพ่ือเข้าฐานข้อมลู TCI ประธานแจ้งควรเข้าร่วมอย่างยิ่ง 
ประธานขอให้ระวังเร่ืองการเข้าฐานไม่ได้ ควรพิจารณาการเตรียมแผนตอบคําถามว่า ทําไมจึงยังใช้
กระดาษอยูอี่ก 
 4.งานสัปดาห์ห้องสมุดปีการศึกษา 2560 จัดตลาดก็เป็นคุณสุริยะ กิจกรรมสันทนาการ
ประธานอยากให้มีกิจกรรมเก่ียวกับห้องสมุดสีเขียว เช่น การทํากระเป๋าผ้า-ลดการใช้ถุงพลาสติก การ
ประดษิฐ์ของใช้จากขวดนํา้ และควรปรับช่ือของกิจกรรม ให้เข้ากบัหวัข้อการคกิการอา่นของคน GENME 



  
 
 5..ห้องสมดุสีเขียว 
 เร่ืองการมีสว่นร่วมของบคุลากร เพิ่ม JOB ของ 7ส.  
 * 7ส. หรือห้องสมดุสีเขียว* การแก้ไขจดุออ่นตัง้แตเ่ร่ิมต้น 
 6.สํานกังานสีเขียว 
 รอง ผอ. เสนอวา่เราจะสมคัรตรวจห้องสมดุสีเขียวภายในปี 2561นีไ้หม* 
 
ปิดการประชุม 13.00 น. 
 
 
 
 
                                                                           (นางจุรีรัตน์  เกลีย้งแก้ว)                                       
                                                                           กรรมการและเลขานุการ                                       
                                                                            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด 
ครัง้ที่ 2/2561 

เม่ือวันพุธที่ 7  มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุม ดร.อุทยั ทตุยิะโพธิ ชัน้ 2 อาคารหอสมุด 

 
--------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ดร.มลวิลัย์ ประดษิฐ์ธีระ ประธานท่ีประชมุ 
2. นางพชัรา หาญเจริญกิจ กรรมการ 
3. นางนฤมล พฤกษศลิป์ กรรมการ 
4. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ กรรมการ 
5. นางสาวลมยั ประคอนสี กรรมการ 
6. นางจรีุรัตน์ เกลีย้งแก้ว กรรมการและเลขานกุาร 

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น.  
 เม่ือคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
โดยมี ดร.จอมขวญั ผลภาษี ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เป็นประธาน  
ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุมหาวทิยาลยัศรีปทมุ เป็นรองประธานคนท่ี 1 และ    
ดร.มลวิลัย์ ประดษิฐ์ธีระ ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ เป็นประธานคนท่ี 2 ประธานขอให้
สํานกัหอสมดุให้ตดิตอ่กลุม่เครือขา่ย อพส.    ท่ีเป็นพนัธมิตรห้องสมดุสีเขียวเพ่ือตอ่ยอดในการดําเนินงาน
ห้องงสมดุสีเขียว 
 2.การปฏิรูปการศกึษาจากการประชมุ ท่ี โรงแรมซนัธารา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัท่ี 8-11 
กมุภาพนัธ์ 2561 มีประเดน็ท่ีสําคญัคือ  
    2.1.อตัราการคงอยู ่ เม่ือรับนกัศกึษามาแล้วทําอยา่งไรให้อยูค่รบ 4 ปี หรือจนเรียนจบโดย
อาศยัวิชาท่ีสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์คือวิชาธรรมาธิปไตย 101 
    2.2.การปรับปรุงรายวชิาพืน้ฐาน RSU101 เป็นเวอร์ชัน่ใหม ่ซึง่จะใช้ควบคูไ่ปกบัเวอร์ชัน่เก่า 
    2.3.การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 



    2.4.ยบุ ควบ และปรับปรุงหลกัสตูร ซึง่มีการควบรวมบางหลกัสตูรแล้ว โดยใช้ RSU Model 
2018 คือการเรียนการสอน ท่ีประกอบด้วย Regenerative Education Start Up……………………… 
มหาวิทยาลยั จะต้องปรับปรุง  Gen.Ed คือการบอกลารูปแบบการเรียนการสอนในการตีกรอบความคดิ
ของนกัศกึษา แตห่ากเป็นการจดุประกายความคดิของนกัศกึษา ด้วยการสอนทางเลือกของทฤษฎี องค์
ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ เชียวชาญท่ีมีอยูใ่นโลกวิชาการ และโลกแหง่ความเป็นจริง โดยเร่ิมจาก
วิชาธรรมาธิปไตย ท่ีเป็นการสอนทัง้ในด้าน Ecology Econom  
 3.เร่ืองศนูย์ศกึษาวิภาวดี มหาวิทยาลยัจะยงัเช่าตอ่ไปแตจ่ะไม่มีการเรียนการสอน ซึง่
มาตรฐานของ สกว. คือหลกัสตูรจะต้องมีในท่ีตัง้ก่อน แล้วจงึจะมีนอกท่ีตัง้ได้ ซึง่ตอนนีห้ลกัสตูรย้าย
กลบัมาท่ีมหาวิทยาลยัรังสติ หมดแล้ว ศนูย์วิภาวดีจะใช้เป็นท่ีประชมุ หรือนดันกัศกึษาบางกลุม่เพ่ือตวิ
เท่านัน้ ประธานแจ้งวา่เม่ือครบเทอม 2/2560 จะย้ายห้องสมดุกลบัมาท่ีมหาวทิยาลยัรังสติ ผู้ อํานวยการ
จะคยุกบั ศริิรัตน์ ถงึการเปล่ียนแปลง และการกลบัมาทํางานท่ีสํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ 
 4.บริษัท Book Promotion & Service ได้มอบสทิธ์ิการเข้าใช้งานบานข้อมลู IEEE/IET 
Electronic Library (IEL) มลูคา่ 2,960,842.- บาท (สองล้านเก้าแสนหกหม่ืนแปดร้อยส่ีสบิสองบาทถ้วน) 
โดยให้ใช้ฟรีได้ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 นี ้โดยให้เหตผุลวา่มีความสมัพนัธ์อนัดีกบั บริษัท บุ๊ค โปรโมชัน่ 
มานาน 
 
เร่ืองสืบเน่ือง 
 1.โปรแกรมห้องสมดุอตัโนมตัิ เฟส 2 ได้ดําเนินการมาแล้ว ประธานแจ้ง หวัหน้าแผนกพฒันา
ให้ดําเนินการเร่ืองคูมื่อการใช้โปรแกรม 
 2.การเก็บคา่เขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์บทความในวารสารรังสิตสารสนเทศนัน้ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการได้อนมุตัิแล้วการเก็บค่าอ่านและตีพิมพ์บทความ บทความละ 2,500 บาท จะเร่ิมในฉบบัปีท่ี 
24 ฉบบัท่ี 1 ประธานขอให้ไปเปิดบญัชี 2 คน คือรัตนาภรณ์ กบัจรีุรัตน์ และขอให้ระมดัระวงัในเร่ืองใบเสร็จ
เพราะเป็นเร่ืองของจริยธรรม ประธานเสนอว่าโปรแกรม Turnitin  มีประโยชน์มากในการทําวารสาร 
ประธานแจ้งวา่วารสาร รัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรังสิตปิดตวัลงแล้ว ซึง่กองบรรณาธิการเป็นสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ออกใบเสร็จค่าอ่านบทความโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
และตอนนีกํ้าลงัมีเร่ืองฟ้องร้องกนัซึง่เป็นอาชญากรรมทางการศกึษา ซึง่จะต้องรอบคอบในเร่ืองเอกสาร 
 3..เร่ืองงานสปัดาห์ห้องสมดุท่ีผ่านมา ประธานขอให้เคลียร์ใบเสร็จในส่วนของมหาวิทยาลยั
ให้เรียบร้อย ส่วนรายได้จากร้านค้าในการจัดตลาดนัด ท่ีเหลือจากการดําเนินงานสปัดาห์ห้องสมุดนัน้
อาจจะขอใช้ในการดําเนินงานของสํานกัหอสมดุ ซึง่จะต้องรอบคอบเพราะหน่วยงานอ่ืนก็คอยตรวจสอบอยู่
เหมือนกนั 
 



 
เร่ืองเพื่อพจิารณา 
 1.การแต่งตัง้คณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานสํานกังานสีเขียว ซึง่เป็นคนละคณะ
กบัห้องสมดุสีเขียว ประธานขอให้แตง่ตัง้เป็นชดุเดียวกนักบัห้องสมดุสีเขียว ถ้ายงัไม่มีช่ือก็ให้เพิ่มช่ือเข้ามา
โดยเปล่ียนคําสัง่ใหม่เป็น เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการอํานวยการสํานกังานสีเขียวและห้องสมดุสีเขียว และ
เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินงานสํานกังานสีเขียวและห้องสมดุสีเขียว ประธานขอให้ รอง ผอ.ทัง้สอง
ฝ่ายร่วมกนัอบรมให้ความรู้กบับคุลากรสํานกัหอสมดุ เพ่ือสร้างจิตสํานึก ในเร่ืองกฎเกณฑ์หรือมาตรฐาน
เม่ือตัง้ขึน้มาแล้วทกุคนต้องยอมรับได้ โดยนําผลการตรวจประเมินท่ีผ่านมานํามาใช้เพ่ือพิจารณาจดุอ่อน
ประธานได้ให้ข้อคดิวา่ “ทกุสิง่ทกุอยา่งต้องเร่ิมต้นท่ีตวัเราก่อน”  
 2.การใช้ยานพาหนะในการปฏิบตัิงาน ไม่ว่ารถส่วนบคุคลหรือรถมหาวิทยาลยัหรือรถรับจ้าง
(TAXI) เม่ือมีการปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลยั จะต้องจดมิเตอร์ทัง้ขาไปและขากลบัทุกครัง้โดยเร่ิมตัง้แต่
วนันีเ้ป็นต้นไป 
 3.การปรับปรุงห้อง Study Room จะมีการเปลี่ยนพืน้กระเบือ้งยางโดยฝ่ายออกแบบได้นําสี
กระเบือ้งมาให้ ผู้ อํานวยการเลือกสีแล้วและท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และปรับปรุงผนงัโดยตกแต่งเป็นวสัดุ
กนัเสียงสะท้อน และเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ใหม่ 2 ชดุ จะเร่ิมประมาณเดือน เมษายน หรือ พฤษภาคม นี ้โดยเร่ิม
จากเปล่ียนพืน้ก่อน  รอง ผอ. ฝ่ายพฒันา เสนอให้สํานกังานอาคารและสิ่งแวดล้อมทําร่างขอบเขตงาน      
(Terms of Reference : TOR) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมดุสีเขียว มตท่ีิประชมุรับทราบ 
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