
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด 
ครัง้ท่ี 1/2561 

เม่ือวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 
ณ ห้องประชุม ดร.อุทัย ทุตยิะโพธิ ชัน้ 2 อาคารหอสมุด 

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

ผู้มาประชุม                                      
1. ดร.มลิวลัย์ 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 ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.ผา่นเกณฑ์ห้องสมดุสีเขียว ประธานขอบคณุกรรมการทกุทา่นโดยเฉพาะคณุพชัรา ท่ีทกุคน
เหน็ดเหน่ือยก่อนการประเมิน เพราะมาตรฐานในห้องสมดุสีเขียวไมมี่ตวัชีว้ดัเหมือน กบัประกนัคณุภาพ 
มาตรฐานห้องสมดุสีเขียวเพียงเพื่อเป็นแคใ่บเบกิทางซึง่จะต้องมีอีกมากท่ีเราจะต้องท าตอ่เน่ือง ซึง่จะมีผล
ตอ่เน่ืองไปถึงการปฏิบตังิานและการให้บริการ ประธานเสนอให้การผา่นตรวจประเมินลงในเว็บไซต์ และ
นา่ยินดีอีกเร่ืองคือการได้รับเป็นบคุคลดีเดน่ของคณุนฤมล พฤกษศลิป์ 
 2.ตู้กดเคร่ืองดื่ม ซึง่มีผลเสียเน่ืองมาจากการถึงร้านกาแฟชัน้ 2 ซึง่จากการประชมุผู้บริหาร 
มหาวิทยาลยัต้องการเพิ่มพืน้ท่ีการเรียนรู้ส าหรับนกัศกึษา โดยให้มีการเปิดไฟให้สวา่ง ทางส านกัหอสมดุ
จะเน้นในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
 3.เร่ืองขอเข้าร่วมโครงการ MIMITDTC LINK จากห้องการเรียนรู้จดุตกึคณุหญิงพฒันา, และ
ส านกัหอสมดุ ประโยชน์ คือได้ใช้ฐานข้อมลูการออกแบบท่ี TDTC บอกรับและท่ีสร้างขึน้เอง มีสิทธ์ิเข้าร่วม
โครงการท่ี TDTC จดั จะได้รับนิตยสารฟรี การยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างกนั แตส่ว่นนีท้างคณะไมรั่บ
เพราะมีคา่ใช้จา่ย 10,000 บาท คณะจะให้เราเลือกแตเ่ราก็ไมเ่ลือกเหมือนกนั ตอบมีระยะเวลา 1 ปี ซึง่เป็น
บริการใหมข่องส านกัหอสมดุ เม่ือท าตอบ แล้ว ประธานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ 



 4.ส านกัหอสมุดประเมินกรอบประเมินรอบท่ี4 มาแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลยัจะต้องการประเมิน
โดยส านกัหอสมดุไม่เกินปี 2561นี ้ มหาวิทยาลยัจะประกนัคณุภาพด้วยเคร่ืองมืออะไรก็ได้แตต้่องรายงาน
ให้ตอบโจทย์ส านกัหอสมุด ประเมินท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับหอสมุด คือ ทกัษะท่ีจ าเป็น 1.การด ารงชีวิต 2.
คณุภาพบณัฑิต 3.ด้านคณุภาพงานวิจยั 4.ผลการบริการวิชาการ 5.ผลการประกนัคณุภาพภายใน มีผลถึง
ส านกัหอสมดุจะต้องมีแผนใหมแ่ล้ว 
 
เร่ืองสืบเน่ือง 
 1.ห้องสมดุอตัโนมตัิในระยะท่ี2 ผู้อ านวยการให้หวัหน้างานพฒันารายงาน เร่ืองการประเมิน
การใช้ในแตล่ะโมดูท่ี่ยงัไมไ่ด้ด าเนินการคือ การจดัซือ้หนงัสือ 
 2. การพิมพ์ลาเบลส าหรับติดหนงัสือ ซึ่งเป็นบรรทดักระโดดเฉพาะท่ีมี ฉ.และมี ล. เลยแก้ไข้
ปัญหาโดยการพิมพ์ท่ีใส่ Excel ประธานเป็นห่วงในการโอนข้อมูลทาง Excel ประธานแจ้งว่าไม่ควร
เสียเวลาในการท างาน ขอให้เอาตามระบบซึ่งไม่ได้น่าเกลียด ซึ่ง ตปท.ก็จดัท าแบบนี ้งบวารสารมีงบลงตวั
อยูแ่ล้ว ก็ควรจะท า 
 3.ระบบซือ้หนังสือ ประธานอยากให้เช่ือมโยงกับ IPS CMS สืบกันจากภายนอก ประธาน
ขอให้ นดัประชมุรับระบบในเพส2 เพส3 และควรท าคูมื่อปฏิบตังิาน 
 
เร่ืองเพื่อพจิารณา 
 1.การหยุดรับฐานข้อมูล IEEE ซึ่งได้แจ้งคณะไปแล้วทัง้ 2 คณะ แต่ไม่มีการตอบรับกลบัมา
ทางส านกัหอสมดุจะแจ้งไปท่ีกองอธิการฝ่ายวิชาการ ประธานขอให้ท่ีประชมุเสนอความความคิดวา่ควรจะ
เลิกรับฐานข้อมลู IEEE คือ ท่ีประชมุเสนอว่าควรจะยกเลิกเพราะสถิติการใช้น้อยลงไมคุ่้มค่า ขอให้ลมยัไป
หาข้อมลูถ้าเราจะบอกรับแบบ Singer 
 2.คา่ตีพิมพ์บทความในวารสารรังสิตสารสนเทศจากการหาข้อมลูของรัตนาภรณ์ จากวารสาร
ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องกับบรรณารักษ์ประมาณ 2,000กับ 2,500 บุคลากรภายใน (อาจารย์, 
นกัศกึษา) มหาวิทยาลยั แนะน าให้วารสารของมหาวิทยาลยัเป็นวารสารออนไลน์แล้ว ท่ีประชมุเสนอเก็บ
คา่ตีพิมพ์บทความ บทความละ 2,500 บาท จะเร่ิมในฉบบัปีท่ี 24 ฉบบัท่ี 1 
 3.แจ้งการพิจารณาคณุภาพวารสารเพ่ือเข้าฐานข้อมลู TCI ประธานแจ้งควรเข้าร่วมอย่างยิ่ง 
ประธานขอให้ระวังเร่ืองการเข้าฐานไม่ได้ ควรพิจารณาการเตรียมแผนตอบค าถามว่า ท าไมจึงยังใช้
กระดาษอยูอี่ก 
 4.งานสัปดาห์ห้องสมุดปีการศึกษา 2560 จัดตลาดก็เป็นคุณสุริยะ กิจกรรมสันทนาการ
ประธานอยากให้มีกิจกรรมเก่ียวกับห้องสมุดสีเขียว เช่น การท ากระเป๋าผ้า -ลดการใช้ถุงพลาสติก การ
ประดษิฐ์ของใช้จากขวดน า้ และควรปรับช่ือของกิจกรรม ให้เข้ากบัหวัข้อการคกิการอ่านของคน GENME 
  



 5. ห้องสมดุสีเขียว 
 ท่ีประชุมเสนอให้มีการเพิ่มเร่ืองการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม 7ส ไว้ใน 
Job Description ด้วย   
 6. การแตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานส านกังานสีเขียว  
                   ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายช่ือบุคคลซึ่งนางพชัรา หาญเจริญกิจ รองผู้อ านวยการฝ่าย
พฒันาซึ่งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายห้องสมดุสีเขียวได้รวบรวมมา ประกอบด้วย ท่ีปรึกษา บคุลากรท่ีเป็น
ตัวแทนจากแผนกต่างๆ ของห้องสมุด และบุคลากรจากคณะและหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญและ
เก่ียวข้องกับเกณฑ์ประเมินของหมวดต่างๆ เช่น วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ส านักงานอาคารและ
สิ่งแวดล้อม และส านักงานจัดซือ้ โดยท่ีประชุมมีความเห็นว่าคณะกรรมการของห้องสมุดสีเขียวและ
ส านักงานสีเขียวควรเป็นชุดเดียว เน่ืองจากขอบเขตงานและภาระหน้าท่ีรวมทัง้เกณฑ์มาตรฐานของ
ห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียวมีความคล้ายคลึงกัน สามารถประชุมไปในคราวเดียวกันได้ ทัง้นี ้ 
ประธานได้มอบหมายให้นางพชัรา หาญเจริญกิจ รีบติดตอ่ทาบทามเพ่ือแตง่ตัง้เป็นซึ่งเป็นคณะกรรมการ
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการตรวจประเมินส านกังานสีเขียวในปี พ.ศ. 2562 ตอ่ไป 
 
                   7.  ผลการตรวจประเมินห้องสมดุสีเขียว ประจ าปี พ.ศ. 2560 
                        ประธานฯ ได้น าผลผลการตรวจประเมินห้องสมดุสีเขียว ประจ าปี พ.ศ. 2560 มาพิจารณา 
ในท่ีประชุมและมีความเห็นว่า หมวดท่ี 8 เป็นหมวดท่ีส านกัหอสมุดได้คะแนนน้อยท่ีสุดคือ ได้ 4 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งผู้ประเมินระบวุ่าส านกัหอสมดุไม่ได้ก าหนดตวัชีว้ดัไว้ท าให้ไม่มีการก าหนด
แผนหรือเป้าหมายรวมทัง้ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินกิจกรรมตามหมวดต่างๆ สิ่งท่ีส านกัหอสมุดต้องท า
ตอ่ไป คือ การก าหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลงังาน น า้ ของเสีย รวมทัง้โครงการและกิจกรรมท่ีต้องมี
เป้าหมาย ตัวชีว้ัดท่ีชัดเจน และเผยแพร่ให้บุคลากรและผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเห็นผลสมัฤทธ์ิได้อยา่งชดัเจน  
 
       นางพัชรา หาญเจริญกิจ รองผู้ อ านวยการส านักหอสมุดและผู้ ประสานงานเครือข่าย
ห้องสมดุสีเขียวชีแ้จงว่า สถิติใช้ไฟฟ้า เชือ้เพลิง น า้ ของเสีย และกระดาษ ท่ีน าไปค านวณและน าเสนอใน
หมวดท่ี 8 การประเมินคณุภาพห้องสมดุสีเขียวเป็นสถิตริะหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ขณะนี ้ 
ก าลงัรวบรวมสถิตขิองเดือนธนัวาคม จากนัน้จะน ามาเปรียบเทียบระหวา่งปี พ.ศ. 2559 กบั พ.ศ. 2560 จะ 
เห็นแนวโน้มเพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมายการจดัการพลงังานและทรัพยากรอ่ืนๆ ส าหรับปี พ.ศ. 2562 ได้ 
และจะได้รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบตอ่ไป 
 
 
 



ปิดการประชุม 13.00 น. 

                                                                             
                                                                           (นางจุรีรัตน์  เกลีย้งแก้ว)                                                                                               
                                                                           กรรมการและเลขานุการ                                       
                                                                            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

 
                                                                                               

(ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ)                                                                    (นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว) 
    ประธานกรรมการฯ                                                                           กรรมการและเลขานกุาร 
ผู้ตรวจรายงานการประชมุ                                                                     ผู้จดรายงานการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด 
ครัง้ท่ี 2/2561 

เม่ือวันพุธที่ 7  มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุม ดร.อุทัย ทุตยิะโพธิ ชัน้ 2 อาคารหอสมุด 

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

ผู้มาประชุม                                   
1. ดร.มลิวลัย์ 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 ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
โดยมี ดร.จอมขวญั ผลภาษี ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เป็นประธาน  ดร.
อภิรดี อ านรรฆมณี ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัศรีปทมุ เป็นรองประธานคนท่ี 1 และ    ดร.มลิ
วลัย์ ประดษิฐ์ธีระ ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสิต เป็นประธานคนท่ี 2 ประธานขอให้
ส านกัหอสมดุให้ติดตอ่กลุม่เครือข่าย อพส. ท่ีเป็นพนัธมิตรห้องสมดุสีเขียวเพ่ือตอ่ยอดในการด าเนินงาน
ห้องงสมดุสีเขียว 
 2.การปฏิรูปการศกึษาจากการประชมุ ท่ี โรงแรมซนัธารา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัท่ี 8-11 
กมุภาพนัธ์ 2561 มีประเดน็ท่ีส าคญัคือ  
    2.1.อตัราการคงอยู ่ เม่ือรับนกัศกึษามาแล้วท าอย่างไรให้อยู่ครบ 4 ปี หรือจนเรียนจบโดย
อาศยัวิชาท่ีสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์คือวิชาธรรมาธิปไตย 101 
    2.2.การปรับปรุงรายวิชาพืน้ฐาน 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 แตห่ากเป็นการจดุประกายความคิดของนกัศกึษา ด้วยการสอนทางเลือกของทฤษฎี องค์
ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ เชียวชาญท่ีมีอยูใ่นโลกวิชาการ และโลกแหง่ความเป็นจริง โดยเร่ิมจากวิชา
ธรรมาธิปไตย ท่ีเป็นการสอนทัง้ในด้าน Ecology Econom  
 3.เร่ืองศนูย์ศกึษาวิภาวดี มหาวิทยาลยัจะยงัเชา่ตอ่ไปแตจ่ะไมมี่การเรียนการสอน ซึง่
มาตรฐานของ สกว. คือหลกัสตูรจะต้องมีในท่ีตัง้ก่อน แล้วจงึจะมีนอกท่ีตัง้ได้ ซึ่งตอนนีห้ลกัสตูรย้าย
กลบัมาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต หมดแล้ว ศนูย์วิภาวดีจะใช้เป็นท่ีประชมุ หรือนดันกัศกึษาบางกลุม่เพ่ือติว
เทา่นัน้ ประธานแจ้งวา่เม่ือครบเทอม 2/2560 จะย้ายห้องสมดุกลบัมาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต ผู้อ านวยการจะ
คยุกบั ศริิรัตน์ ถึงการเปล่ียนแปลง และการกลบัมาท างานท่ีส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต 
 4.บริษัท Book Promotion & Service ได้มอบสิทธ์ิการเข้าใช้งานบานข้อมลู IEEE/IET 
Electronic Library (IEL) มลูคา่ 2,960,842.- บาท (สองล้านเก้าแสนหกหม่ืนแปดร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน) 
โดยให้ใช้ฟรีได้ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 นี ้โดยให้เหตผุลวา่มีความสมัพนัธ์อนัดีกบั บริษัท บุ๊ค โปรโมชัน่ 
มานาน 
 
เร่ืองสืบเน่ือง 
 1.โปรแกรมห้องสมดุอตัโนมตัิ เฟส 2 ได้ด าเนินการมาแล้ว ประธานแจ้ง หวัหน้าแผนกพฒันา
ให้ด าเนินการเร่ืองคูมื่อการใช้โปรแกรม 
 2.การเก็บคา่เขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์บทความในวารสารรังสิตสารสนเทศนัน้ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการได้อนมุตัิแล้วการเก็บคา่อ่านและตีพิมพ์บทความ บทความละ 2,500 บาท จะเร่ิมในฉบบัปีท่ี 
24 ฉบบัท่ี 1 ประธานขอให้ไปเปิดบญัชี 2 คน คือรัตนาภรณ์ กบัจรีุรัตน์ และขอให้ระมดัระวงัในเร่ืองใบเสร็จ
เพราะเป็นเร่ืองของจริยธรรม ประธานเสนอว่าโปรแกรม Turnitin  มีประโยชน์มากในการท าวารสาร 
ประธานแจ้งวา่วารสาร รัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรังสิตปิดตวัลงแล้ว ซึง่กองบรรณาธิการเป็นสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ออกใบเสร็จคา่อ่านบทความโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
และตอนนีก้ าลงัมีเร่ืองฟ้องร้องกนัซึง่เป็นอาชญากรรมทางการศกึษา ซึง่จะต้องรอบคอบในเร่ืองเอกสาร 
 3..เร่ืองงานสปัดาห์ห้องสมุดท่ีผ่านมา ประธานขอให้เคลียร์ใบเสร็จในส่วนของมหาวิทยาลยั
ให้เรียบร้อย ส่วนรายได้จากร้านค้าในการจัดตลาดนัด ท่ีเหลือจากการด าเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดนัน้
อาจจะขอใช้ในการด าเนินงานของส านกัหอสมดุ ซึง่จะต้องรอบคอบเพราะหน่วยงานอ่ืนก็คอยตรวจสอบอยู่
เหมือนกนั 
 
เร่ืองเพื่อพจิารณา 
 1. การแตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานส านกังานสีเขียว ซึ่งเป็นคนละคณะ
กบัห้องสมดุสีเขียว ประธานขอให้แตง่ตัง้เป็นชดุเดียวกนักบัห้องสมดุสีเขียว ถ้าบคุคลใดยงัไม่มีช่ือก็ให้เพิ่ม



ช่ือเข้ามาโดยเปล่ียนค าสัง่ใหม่เป็น เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการส านกังานสีเขียวและห้องสมุดสี
เขียว และเร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานส านกังานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ประธานขอให้ รอง 
ผอ.ทัง้สองฝ่ายร่วมกนัอบรมให้ความรู้กบับคุลากรส านกัหอสมดุ เพ่ือสร้างจิตส านึก ในเร่ืองกฎเกณฑ์หรือ
มาตรฐานเม่ือตัง้ขึน้มาแล้วทกุคนต้องยอมรับได้ โดยน าผลการตรวจประเมินท่ีผา่นมาน ามาใช้เพ่ือพิจารณา
จดุออ่นประธานได้ให้ข้อคดิวา่ “ทกุสิ่งทกุอยา่งต้องเร่ิมต้นท่ีตวัเราก่อน”  
 2. การก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สืบเน่ืองจากนางพชัรา หาญเจริญกิจ รองผู้อ านวย 
การส านกัหอสมดุได้ไปร่วมฟังการชีแ้จงเร่ือง โครงการส านกังานท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (Green Office) 
ท่ีจดัโดยกรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวด ล้อม  เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2561  เป็นการให้ความรู้เร่ืองเกณฑ์การ
ประเมินส านกังานส าหรับหน่วยงานท่ีมีความสนใจจะขอรับการประเมินฯ และมีเร่ืองนโยบายด้านสิ่งแวด 
ล้อมท่ีส านกัหอสมดุควรรีบพิจารณาเพ่ือประกาศให้บคุลากรและสาธารณชนได้ทราบ ซึง่เร่ืองนีป้ระธานฯ 
และท่ีประชมุมีความเห็นวา่ควรน านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลงังานท่ีส านกัหอสมดุเพิ่งประกาศใช้ไป
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 28 กนัยายน 2560 มาใช้ไปก่อนเน่ืองจากเป็นนโยบายท่ีแสดงถึงวิสยัทศัน์และเจตนา 
รมณ์ของส านกัหอสมดุท่ีจะการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของส านกัหอสมดุอยา่งจริงจงั และส านกัหอ 
สมดุมีแนวทางในการสง่เสริมสว่นร่วมของบคุลากรและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในเร่ืองการใช้พลงังาน
และทรัพยากรตามหลกัการ 1A3Rs ท่ีปฏิบตัิตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่การศกึษา 2557  ทัง้นี ้ ขอให้ประกาศใช้
ควบคูไ่ปกบันโยบายของมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง นโยบายอนรัุกษ์พลงังาน ซึง่ประกาศใช้ไปเม่ือวนัท่ี 30  
มิถนุายน  2560  และเสนอให้เผยแพร่ให้บคุลากร นกัศกึษา และผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบโดยทัว่กนั 
                   3.  การก าหนดเป้าหมายการลดการใช้พลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ประธานฯ 
แจ้งวา่ส านกัหอสมดุได้ก าหนดเป้าหมายการลดการใช้พลงังานและลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ส าหรับปี 
พ.ศ. 2561 และเผยแพร่ให้บคุลากรและสาธารณชนได้รับทราบ ซึง่เป้าหมายท่ีก าหนดขึน้นีเ้ทียบมาจากผล
การด าเนินงานระหวา่งปี พ.ศ. 2559  - 2560 และแนวโน้มท่ีคาดวา่ส านกัหอสมดุจะสามารถด าเนินการได้ 
ส าหรับปี พ.ศ. ดงันี ้  
                         1.  พลงังาน 

 1.1   ไฟฟ้า                        ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 10 
                              1.2   เชือ้เพลิง                    ปริมาณการใช้เชือ้เพลิง ไมเ่พิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2560 
                         2.   น า้                                    ปริมาณการใช้น า้  ไมเ่พิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2560  
                         3.   กระดาษ                            ปริมาณการใช้กระดาษ ไมเ่พิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2560 
                         4.   ก๊าซเรือนกระจก                 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไมเ่พิ่มขึน้จากปี        
                                                                        พ.ศ. 2560 
 
 
 



เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 1. การใช้ยานพาหนะในการปฏิบตัิงาน ไม่ว่ารถส่วนบคุคลหรือรถมหาวิทยาลยัหรือรถรับจ้าง
(TAXI) เม่ือมีการปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลยั จะต้องจดมิเตอร์ทัง้ขาไปและขากลบัทุกครัง้โดยเร่ิมตัง้แต่
วนันีเ้ป็นต้นไป 
 2. การปรับปรุงห้อง Study Room จะมีการเปล่ียนพืน้กระเบือ้งยางโดยฝ่ายออกแบบได้น าสี
กระเบือ้งมาให้ ผู้อ านวยการเลือกสีแล้วและท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และปรับปรุงผนงัโดยตกแตง่เป็นวสัดุ
กนัเสียงสะท้อน และเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ใหม่ 2 ชดุ จะเร่ิมประมาณเดือน เมษายน หรือ พฤษภาคม นี ้โดยเร่ิม
จากเปล่ียนพืน้ก่อน  รอง ผอ. ฝ่ายพฒันา เสนอให้ส านกังานอาคารและสิ่งแวดล้อมท าร่างขอบเขตงาน       
(Terms of Reference : TOR) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมดุสีเขียว มตท่ีิประชมุรับทราบ 
 
ปิดการประชุม   12.00 น. 
 
 

                                                                                                        
                                                                           (นางจุรีรัตน์  เกลีย้งแก้ว)                                                                                               
                                                                           กรรมการและเลขานุการ                                       
                                                                            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
                                                                                                                              
(ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ)                                                                    (นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว) 
    ประธานกรรมการฯ                                                                           กรรมการและเลขานกุาร 
ผู้ตรวจรายงานการประชมุ                                                                     ผู้จดรายงานการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด 
ครัง้ท่ี 3/2561 

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้องประชุม ดร.อุทัย ทุตยิะโพธิ ชัน้ 2 อาคารหอสมุด 

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

ผู้มาประชุม                                      
1. ดร.มลิวลัย์ 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 ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.การใช้งบประมาณประจ าปีการศกึษา 2561 ประธานในท่ีประชมุแจ้งวา่สิน้เดือนธนัวาคม
2561 นี ้ จะสิน้สดุการศกึษาในภาคเรียนท่ี 1 แล้วส าหรับโครงการตา่งๆในเทอม 1 นีใ้ห้รีบด าเนินการให้
เสร็จก่อนสิน้เทอม และให้รายงาน PDCA มาตามขัน้ตอน ในตอนนีส้ านกังานวางแผนจะเข้มงวดในการ
รายงานผลโครงการในรูปแบบ PDCA ซึง่ในปีการศกึษา 2560 ส านกัหอสมดุมีโครงการท่ีต้องแก้ไขหลาย
โครงท าให้การปิดงบประมาณไมน่ิ่ง  ในปีการศกึษานีจ้งึให้รีบรายงานผลเพราะจะได้มีเวลาตรวจสอบและ                                                  
สะดวกในการปิดงบประมาณประจ าปี 

2.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2560 ปีนีส้ านักงานประกันคุณภาพรายงานผล
รวดเร็วเพราะส านกังานประกนัคณุภาพก็ถกูประเมินด้วยคณะเหมือนกนั ส าหรับในส่วนของส านกัหอสมดุ
มีจดุเดน่ 4 ข้อ 

 - มีแผนและการด าเนินงานโครงการตา่ง ๆ เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั
ท่ีชดัเจน  
   - มีหลายโครงการ/กิจกรรมท่ีสนบัสนุนให้นกัศกึษาใช้เวลาว่างให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้ทรัพยากร
ของส านกัหอสมดุ เชน่ โครงการให้นกัศกึษาท างานระหวา่งเรียน สง่เสริมการอา่น เป็นต้น 
   - มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในภาระงานหลกั เชน่ RFID   ฐานข้อมลูออนไลน์ Tu-Thaipul เป็นต้น  



  - เป็นหนว่ยงานท่ีเน้นการปฏิบตังิาน เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม เชน่ โครงการห้องสมดุสีเขียว 
และมีข้อเสนอแนะคือควรมีการน าผลงานวิจัยฉบับเต็มท่ีเป็นผลงานของบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัรังสิต มาจดัท าเป็น E-Book เพ่ือให้บริการในห้องสมุดออนไลน์ ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ผู้ ท่ี
สนใจศึกษา และอ้างอิงส าหรับการท าวิจยัของตนเองในอนาคต ประธานในท่ีประชุมขอให้แผนกเทคนิค
และแผนกพฒันาช่วยกันคิดระบบในการให้บริการ ซึ่งการให้บริการส านกัหอสมุดได้ลิงค์ไปท่ีไทยลิสอยู่
แล้วแตไ่ม่มีคลงัเก็บข้อมลูของส านกัหอสมดุเอง ในปีการศกึษาหน้าขอให้มีระบบการจดัเก็บและสืบค้นจะ
ได้เป็นคลงัปัญญาของมหาวิทยาลยัด้วย 
 3.การประชมุหารือเร่ืองความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอดุมศึกษาในการใช้สารสนเทศทางการศกึษา 
ระหวา่ง สกอ.และสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน วนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 
            4.สถาบนัร่วมผลิตแพทย์ รพ.ราชวิถี ขอใช้โปรแกรม SPSS และ  Turnitin โดยแจ้งผา่นรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในท่ีประชมุได้ให้ หวัหน้าแผนกเทคนิคให้ Account ไปแล้วและให้
สถาบนัวิจยัไปด าเนินการตอ่ไป 
             5.ความร่วมมือในการยืมหนงัสือระหวา่งห้องสมดุ TU-Thaipul ประธานในท่ีประชมุได้แจ้งวา่เพิ่ม
อีกหนึง่สถาบนัคือมหาวิทยาลยัมหิดลซึง่ไมแ่นใ่จวา่จะมีการเปล่ียนช่ือหรือไม่เม่ือมีมหาวิทยาลยัมหิดล
มาร่วมด้วย การยืมระหวา่งห้องสมดุของส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสิต กลบัเป็นวา่ทางห้องสมดุของเรา
ให้ยืมมากกวา่เป็นผู้ ยืม ซึง่ทางห้องสมดุจะต้องมีการประชาสมัพนัธ์ถึงผู้ใช้เพราะทกุอยา่งเป็นต้นทนุของ
มหาวิทยาลยั ประธานในท่ีประชมุแจ้งวา่ในการสัง่ซือ้หนงัสือของอาจารย์ให้ระบรุายวิชาท่ีใช้สอนด้วยถ้า
หนงัสือเลม่นัน้ใช้ในรายวิชาน้อยทางส านกัหอสมดุจะได้ใช้บริการ TU-ThaiPul ในปัจจบุนันีม้หาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ยืมหนงัสือของมหาวิทยาลยัเอกชนเยอะมากตอ่ไปอาจจะมีการพิจารณาเก็บคา่สง่ด้วย 
             6.ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุจะเดนิทางไปประเทศอิหร่านในการประชมุ ASAIHL Conference 
2018 ระหวา่งวนัท่ี 10-13 ธันวาคม 2561 โดยการเลือกของ สออ. ลงทะเบียนได้ 3 คน มีอาจารย์ชาตชิาย
แทนอธิการบดี อาจารย์ นายแพทย์วรชยั เขียนเร่ือง บทบาทบณัฑิตสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในสาย
วิทยาศาสตร์ และ ดร.มลิวลัย์ เขียนเร่ืองบทบาทห้องสมดุในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยจะเดนิทางวนัท่ี 
9 ธนัวาคม กลบัวนัท่ี 14 ธันวาคม 
              7.การบริหารความเส่ียงของส านกัหอสมดุ จากท่ีประชมุฝ่ายวิชาการเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายนท่ี
ผา่นมา ในปีการศกึษานีใ้ห้ตัง้ความเส่ียงเฝ้าระวงัตัง้แตต้่นปีและมาตรการท่ีมีเม่ือสิน้ปีต้องดวู่าความเส่ียง
ลดลงหรือไมส่ าหรับในสว่นของส านกัหอสมดุคือจริยธรรมและความปลอดภยั ประกอบด้วยการให้ความรู้
เร่ืองการละเมิด ลิขสิทธ์ิให้ความรู้เร่ือง Turnitin กล้องวงจรปิด ซึง่ตอนนีเ้สียทกุตวั ตวักล้องเสีย 3 ตวั ท่ี
เหลือฮาร์ดดสิเสีย กล้องวงจรปิดตกึอ่ืนๆใช้ระบบดจิิทลัแล้ว แตส่ านกัหอสมดุยงัใช้แบบอนาล็อก ผอ.ให้ 
หวัหน้าแผนกพฒันาเขียนมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่มีงบประมาณอยู่ 82,000 บาท อะไรท่ีท าได้ก่อนก็ให้
รีบท าสว่นท่ีเหลือจะได้ใช้งบประมาณในปีตอ่ไป 



 8.สรุปยอดเงินในบญัชีของส าน านกัหอสมดุ ณ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ท่ีเปิดบญัชีโดย 
นางพชัรา หาญเจริญกิจ และนางนฤมล พฤกษศลิป์ จ านวน 3 บญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 
  
บญัชีท่ี เลขบญัชี จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 875-7-00077-6 162,449.30  
2 875-7-00060-2 94,930.70 บญัชีนีเ้บกิส ารองใช้ในห้องสมดุ 

50,000 บาท 
3 875-7-00183-2 274,255.49  
 รวม  3  บญัชี 531,635.49 (ห้าแสนสามหม่ืนหนึง่พนัหก

ร้อยสามสิบห้าบาทส่ีสิบเก้า
สตางค์) 

  
 9.สรุปยอดเงินในบญัชีของส าน านกัหอสมดุ ณ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ท่ีเปิดบญัชีโดย 
นางจรีุรัตน์ เกลีย้งแก้ว และนางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ จ านวน 1 บญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
บญัชีท่ี เลขบญัชี จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 020-0-08585-0 20,242.69 ณ วนัท่ี 4 ก.ย.61 

 
 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
            ไมมี่การแก้ไข 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

1.การด าเนินงานส านกังานสีเขียว ประธานขอให้ รอง ผอ.ฝ่ายพฒันารายงานผลการด าเนินงาน
และกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

 
 
 
 



 
ผลการด าเนินงานกิจกรรม โครงการส านกังานสีเขียว ประจ าปีการศกึษา 2561 

ภาคการศกึษา S   ได้ด าเนินการครบทัง้ 4  กิจกรรม ได้แก่ 
 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองส านกังานสีเขียว -  จดัขึน้เม่ือวนัท่ี  7  สิงหาคม  2561 
 2. กิจกรรมผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมสง่เสริม/รณรงค์  
          -  จดันิทรรศการให้ความรู้เร่ือง “ส านกังานสีเขียว” เม่ือวนัท่ี  7  สิงหาคม  2561  
          -  จดับอร์ดประชาสมัพนัธ์และท าสตกิเกอร์รณรงค์การใช้พลงังานและทรัพยากร 
 3. กิจกรรมปรับปรุงด้านกายภาพ - ตกแตง่สวนด้านหน้าอาคารหอสมดุ  ติดตัง้ถงัขยะพร้อมระบปุระเภท  
และตดิตัง้ท่ีดกัไขมนัในห้องพกัรับประทานอาหาร ชัน้  2 

 
ภาคการศกึษาท่ี 1   มีกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการแล้ว ได้แก่ 
1. กิจกรรมการฝึกซ้อมระงบัอคัคีภยั ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยวิทยากรจากส านกังานอาคาร
และสิ่งแวดล้อม  เม่ือวนัท่ี 10 – 11 ตลุาคม 2561  ขณะนีร้อรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะจาก
ส านกังานอาคารฯ และการบนัทกึภาพและภาพยนตร์จาก RSU Media 

2.กิจกรรมสปัดาห์สิ่งแวดล้อม – จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 20 – 22 พฤศจิกายน 2561  ประกอบด้วย 
2.1  การท าป้าย/ส่ือประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้เพิ่มเตมิ 
2.2  จดับอร์ดนิทรรศการสิ่งแวดล้อม เร่ืองการประหยดัพลงังาน และเร่ืองการจดัการขยะ 
2.3  กิจกรรมตอบค าถามเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
2.4  กิจกรรมท าน า้ยาอเนกประสงค์ 
2.5  กิจกรรม DIY ผลิตของใช้จากขวดน า้พลาสติก 
2.6  กิจกรรม DIY ผลิตของใช้จากแผน่ซีดีเก่า 

3. การปรับปรุงด้านกายภาพ –  ปรับปรุงสวนด้านหน้าอาคารหอสมดุตอ่เน่ืองจากงบฯ ภาคการศกึษา S 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ท าบนัทึกฯ ขอจดัซือ้น า้ยาท าความสะอาดท่ีไมเ่ป็นพิษตอ่สิงแวดล้อมเป็นกรณีพิเศษ 
2. ส ารวจจ านวนเจ้าหน้าท่ีและเวลาท าการของส านกังานตา่งๆ ท่ีมาท าการในอาคารหอสมดุ พร้อมขอ

ความร่วมมือเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม 
3.ส ารวจจ านวนผู้ใช้งานและจ านวนชัว่โมงการใช้งานห้องประชมุ 7-100 และห้อง Study Room เพ่ือ
น ามาใช้เป็นข้อมลูในการค านวณหาคา่ EUI ส าหรับปีการศกึษา 2561 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อพจิารณา 

การบอกรับฐานข้อมลูเพิ่มในปีการศกึษา 2561 ปีนีง้บประมาณเหลือจากการจดัสรรแล้ว  
100,000 บาท และอาจจะมีงบเหลือจากวารสารบางฉบบัท่ีปิดตวัไปตอนนีส้ านกัหอสมดุขาดฐานข้อมลู
ทางด้านศลิปะ จากการท่ี รอง ผอ.ฝ่ายเทคนิคฯ กบัหวัหน้าแผนกเทคนิค ไปประชมุร่วมกบัวิทยาลยั
นานาชาตจีินเก่ียวกบัเร่ืองการบอกรับวารสาร CNKI เขาจะให้ทดลองใช้ 3 เดือน ตอนนีม้หาวิทยาลยัมี
นกัศกึษาจีนเยอะส านกัหอสมดุอยากให้มีฐานข้อมลูรองรับนกัศกึษากลุม่นี  ้
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ 
        ประธานในท่ีประชมุขอให้หวัหน้าส านกังานเลขานกุารขอข้อมลูจากหวัหน้าแม่บ้านเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดทกุรายการ และปริมาณการใช้ใน 1 เทอม 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
     
ปิดการประชุม   12.00 น. 
 

                                                                                                        
                                                                           (นางจุรีรัตน์  เกลีย้งแก้ว)                                                                                               
                                                                           กรรมการและเลขานุการ                                       
                                                                            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

 
                                                                                             

(ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ)                                                                    (นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว) 
    ประธานกรรมการฯ                                                                           กรรมการและเลขานกุาร 
ผู้ตรวจรายงานการประชมุ                                                                     ผู้จดรายงานการประชมุ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด 
ครัง้ท่ี 1/2562 

เม่ือวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุม ดร.อุทัย ทุตยิะโพธิ ชัน้ 2 อาคารหอสมุด 

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

ผู้มาประชุม                                     
1. ดร.มลิวลัย์ 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 ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1.การใช้งบประมาณประจ าและงบประมาณโครงการประจ าปีการศกึษา 2561 ท่ียงัไมไ่ด้
ด าเนินการ และบางโครงการก็ต้องระงบัเพราะเป็นท่ีทราบกนัว่าสถานการณ์ของมหาวิทยาลยัยงัไมเ่อือ้ใน
การด าเนินงานบางโครงการ ส าหรับห้องสมดุมี 4 โครงการท่ีท่ียงัไมไ่ด้ด าเนินการ 
 -โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทางกาบภาพของอาคารหอสมดุ (Study Room) 
ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัการรีโนเวทห้องสมดุ โครงการนีจ้งึขอชะลอ 
 -โครงการจดัหาประตแูละระบบควบคมุทางเข้าอตัโนมตัิประธานในท่ีประชมุขอมตวิา่จะ
ด าเนินการอยา่งไรตอ่ไปครัง้แรกมีการจดัหามา 2 ทาวเวอร์ ซึง่จะมีเฉพาะทางเข้า อาจจะต้องจดัหาอีก 1 
ทาวเวอร์  เพ่ือเป็นทางออก ประธานขอให้ติดตอ่ฝ่ายจดัซือ้ ซึง่มีเวลาเหลือแคเ่ดือนกวา่ๆ 
 -โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัส าคญัของมหาวิทยาลยั รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันา
แจ้งวา่จะท านิทรรศการเร่ืองเก่ียวกบัพระพิฆเนศ ประธานขอเสนอให้ไปสมัภาษณ์อาจารย์วสนัต์ 
 -โครงการบริการชมุชน หวัหน้าฝ่ายเทคนิคแจ้งว่าได้จดัท าแผนของโครงการไว้แล้วและจะ
ด าเนินการปลายเดือนพฤษภาคมนี ้ ประธานแจ้งว่าไมอ่ยากให้ใช้ทนุไปกบัการด าเนินงานมากกวา่การซือ้
ของไปบริจาค ส าหรับสิ่งของขอให้เป็นการขอรับบริจาค 
 



 1.2.การเดนิบญัชีธนาคารของส านกัหอสมดุ ประธานในท่ีประชมุเสนอวา่ขอให้มีการรวมบญัชี
ซึง่บญัชีส านกัหอสมดุท่ีเปิดบญัชีโดย นางพชัรา และนางนฤมล ซึง่มีถึง 3 บญัชี ควรรวมให้เป็นบญัชีเดียว
เพ่ือความสะดวกในการใช้เงิน และควรจะน าเงินมาใช้ในการสมัมนาหรือการศกึษาดงูานตา่งประเทศของ
บคุลากรส านกัหอสมดุเพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตังิาน 
 สรุปยอดเงินในบญัชีของส าน านกัหอสมดุ ณ วนัท่ี 19 เม.ย.62 ท่ีเปิดบญัชีโดย นางพชัรา หาญ
เจริญกิจ และนางนฤมล พฤกษศลิป์ จ านวน 3 บญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 
  
บญัชีท่ี เลขบญัชี จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 875-7-00077-6 231,632.70  
2 875-7-00060-2 122,651.11 บญัชีนีเ้บกิส ารองใช้ในห้องสมดุ 

50,000 บาท 
3 875-7-00183-2 274,255.49  
 รวม  3  บญัชี 628,539.30 (หกแสนสองหม่ืนแปดพนัห้า

ร้อยสามสิบสตางค์) 
  
 สรุปยอดเงินในบญัชีของส านกัหอสมดุ ณ วนัท่ี 18 เมษายน 2562 ท่ีเปิดบญัชีโดยนางจรีุรัตน์ 
เกลีย้งแก้ว และนางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ จ านวน 1 บญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
บญัชีท่ี เลขบญัชี จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 020-0-08585-0 24,020.25 ณ วนัท่ี18 เม.ย.62 

 
 1.3.แนวทางการประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากรประจ าปี 2561 ซึง่ในปีนีม้หาวิทยาลยั
มีการเปล่ียนเกณฑ์ในการให้คะแนน ประธานให้มีการเทียบคะแนนให้อยูใ่นมาตรฐานเดียวกนัทกุแผนก 
ในปีนีม้หาวิทยาลยัจะมีการดแูละวิเคราะห์ทกุคะแนนเพราะมหาวิทยาลยัมีแนวทางในการเลิกจ้าง
บคุลากรสายเจ้าหน้าท่ี 
 1.4.การส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการส านกัหอสมดุประจ าปี 2561 ประธานแจ้งวา่
จะต้องย่ืนขอรับการพิจารณาทางดาวน์โหลดได้จากสถาบนัวิจยั 
 1.5.ความคืบหน้า TU-Thaipul ได้มีเพิ่มมหาวิทยาลยัมหิดลเข้ามา ซึง่ทางมหาวิทยาลยัมหิดล
หากมีการขอส าเนาบทความจะให้ได้แค ่ 10 หวัข้อเทา่นัน้ใครขอก่อนได้ก่อน และจะมีคา่ใช้จา่ย 
มหาวิทยาลยัตอ่ไปท่ีจะเข้าร่วมคือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 1.6.ส านกัหอสมดุจะเป็นเจ้าภาพจดัประชมุเครือขา่ยห้องสมดุโรงเรียนแพทย์ประจ าปี 2562 
โดยจดัภายในเดือนกรกฎาคม 2562 นี ้ประธานขอปรึกษาวา่ควรจดัหรือไมอ่ยา่งไร ควรศกึษางานวิจยัของ



สถาบนันัน้ๆ (Digital Common) เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมดุทางการแพทย์ ประธานแจ้งวา่ ต้น
เดือนกรกฎาคม (1-13 กรกฎาคม) ต้องไปยโุรป ในการประชมุครัง้นีจ้ะเรียนเชิญคณุหมอศภุชยั ในการ
ต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุโดยใช้ห้อง 801 อาคารอาทิตย์อไุรรัตน์ ท่ีประชมุเสนอขอให้เป็นคร่ึงเดือนหลงัของ
เดือนกรกฎาคม 
 1.7.การตรวจเย่ียมให้ค าปรึกษาในการประเมินส านกังานสีเขียวของกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
อาจารย์อจัฉรา  จิกลุชยัวงศ์ วิทยากรโครงการประเมินส านกังานสีเขียว ประธานแจ้งขอให้จองท่ีจอดรถ
หน้าอาคารหอสมดุ วนัท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.-16.30 น.  
 1.8.ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุได้รับเลือกเป็นประธานชมรมบรรณารักษ์และนกัเอกสาร 
สนเทศนานาชาตขิองสมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ฯและเป็นกรรมการบริหารไป
ด้วยโดยต าแหนง่ 
 1.9.จากการเชิญหน่วยงานท่ีอยูช่ัน้ 1 ของอาคารหอสมดุ เพ่ือซกัซ้อมความเข้าใจในเร่ือง
ส านกังานสีเขียว ซึง่หนว่ยงานเข้าร่วมประชมุต้องการป้ายรณรงค์ตา่งๆ เชน่ ป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้า การ
เปิดปิดเคร่ืองปรับอากาศ รณรงค์ไมน่ าโฟมเข้ามาในอาคาร ส าหรับเจ้าหนาท่ีต ารวจมหาวิทยาลยั รอง
ผู้อ านวยการต ารวจมหาวิทยาลยัแจ้งวา่มีการเข้าออกไมแ่นน่อน ทางส านกังานจะจดัคนให้มาประจ า 
ประมาณ 4-5 คน และจะเชิญมาพบผู้อ านวยการส านกัหอสมดุ 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
            ไมมี่การแก้ไข 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

เร่ืองการทบทวนของฝ่ายบริหาร (หมวดท่ี 1 การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงาน 
และการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีวาระดงัตอ่ไปนี ้   
 
วาระที่ 1  การตดิตามผลการด าเนินงานปรับปรุงระบบฯ ที่ผ่านมา 
                 หวัหน้าคณะท างานฯ ทัง้ 5 คณะ ได้แก่ คณะท างานด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม คณะท างาน
ด้านการประชามสมัพนัธ์ฯ  คณะท างานด้านการจดัการพลงังาน คณะท างานด้านการจดัการของเสีย และ
คณะท างานด้านการจดัการก๊าซเรือนกระจก ได้สรุปผลการด าเนินงานระหวา่งเดือนมกราคม – เดือน
ธนัวาคม 2561 ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการอ านวยการส านกังานสีเขียวและห้องสมดุสีเขียวฯ ได้รับทราบใน
การประชมุฯ ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2562 และเลขานกุารได้บนัทกึไว้ในรายงานการ
ประชมุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 



วาระที่ 2  นโยบายสิ่งแวดล้อม 
                 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารส านกัหอสมดุโดยผู้อ านวยการส านกัหอสมดุเป็นประธานในการ
ประชมุได้พิจารณาทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมส าหรับปีพทุธศกัราช 2562 ให้มีสอดคล้องและครอบคลมุ
ประเดน็ตามเกณฑ์ส านกังานสีเขียวทัง้ 4  ประเดน็ ในการประชมุคณะกรรมการบริหารฯ ครัง้ท่ี 1/2562 
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2562 และจะได้เผยแพร่ให้บคุลากรและผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบโดยทัว่กนั  
 
วาระที่ 3  ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม 
                 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารส านกัหอสมดุได้ท าการทบทวนรายช่ือคณะกรรมการอ านวยการ
ส านกังานสีเขียวและห้องสมดุสีเขียวฯ ปีพทุธศกัราช 2561 และคณะกรรมการด าเนินงานส านกังานสีเขียว
และห้องสมดุสีเขียวฯ ปีพทุธศกัราช 2561 ในการประชมุคณะกรรมการบริหารฯ ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2562  โดยท่ีประชมุฯ เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง ดงันี ้

1. เสนอช่ือ อาจารย์ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธ์ิ ผู้อ านวยการส านกังานอาคารและสิ่งแวดล้อม
เป็นท่ีปรึกษาแทน รศ.วิสตูร จิระด าเกิง ซึง่ขอลาออกจากการเป็นบคุลากรของมหาวิทยาลยัรังสิต 

2. เสนอช่ือ ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็น
กรรมการเพิ่มอีก 1 ทา่น 

ทัง้นี ้เลขานกุารฯ ได้ทาบทามและมีค าสัง่แตง่ตัง้ตอ่ไป  
 
วาระที่ 4   การตดิตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัตติามกฎหมาย รวมถงึ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 
                  ประธานคณะกรรมการด าเนินงานฯ แจ้งว่าได้เสนอให้กรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนเอกสาร
ด้านสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ การระบปุระเด็นปัญหาและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
ของปีพทุธ 
ศกัราช 2561 รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจบุนัและจะได้น าเสนอใน
การ ประชมุคณะกรรมการอ านวยการฯ ครัง้ตอ่ไป         
 
วาระที่ 5 การส่ือสารและข้อคิดเหน็ด้านสิ่งแวดล้อม 
                  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารส านกัหอสมดุฯ เสนอให้เพิ่มชอ่งทางการส่ือสารและเสนอ
ข้อคิดเห็นไว้บนเว็บไซต์ของส านกัหอสมดุ http://library.rsu.ac.th  รวมทัง้ตามเคาน์เตอร์บริการจดุตา่งๆ 
ภายในส านกั หอสมดุ เพ่ือรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึน้  
 
      
 

http://library.rsu.ac.th/


วาระที่ 6 การเปล่ียนแปลงท่ีจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
                  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารส านกัหอสมดุฯ มีความเห็นวา่ จ านวนนกัศกึษาใหมข่องปี
การศกึษา 2562   อาจสง่ผลตอ่งบประมาณการปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพท่ีต้องใช้งบประมาณจ านวน
มาก ซึง่ส านกั หอสมดุจะพยายามจดัสรรงบประมาณการปรับปรุงเร่ืองตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็น
เร่งดว่นให้มากท่ีสดุ       
 
วาระที่ 7 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
               ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารส านกัหอสมดุฯ เสนอให้เพิ่มความเข้มข้นในเร่ืองการเผยแพร่
ความรู้และข้อมลูขา่วสารไปยงัหนว่ยงานตา่งๆ ภายในอาคารหอสมดุให้มากขึน้ สง่เสริมการจดักิจกรรมท่ี
เน้นการมีสว่นร่วมของบคุลากรและผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และให้ความร่วมมือกบัห้องสมดุใน
เร่ืองการประหยดัพลงังาน การงดใช้ภาชนะจากโฟม และพลาสตกิประเภทใช้ครัง้เดียวทิง้  เป็นต้น 
 
                     จดหมายแจ้งเร่ืองขอน าวาระเร่ืองการทบทวนของฝ่ายบริหารเข้าพิจารณา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประชมุคณะกรรมการบริหารส านกัหอสมดุ 
เม่ือวนัท่ี 19  เมษายน 2562 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อพจิารณา 
4.1.การประชมุเพ่ือสรุปผลคะแนนการปฏิบตังิานประจ าปีการศกึษา 2561 ประชมุสปัดาห์ท่ี 2 

ของเดือนพฤษภาคม 2562 
 4.2.จากการทบทวนนโยบายตามเกณฑ์ส านกังานสีเขียวโดยฝ่ายบริหารส านกัหอสมดุนัน้ ประธาน
ในท่ีประชมุขอให้ติดตอ่เชิญ  อาจารย์ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธ์ิ  ผู้อ านวยการส านกังานอาคารและ
สิ่งแวดล้อม และอาจารย์เจริญวิชญ์ หาญแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลยั
วิศวกรรมศาสตร์ 

4.3.ผลการด าเนินงานบริหารความเส่ียงประจ าปีการศกึษา 2561 
 

แบบรายงานการบริหารความเส่ียงที่ต้องด าเนินการของส านักหอสมุด 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
การวิเคราะห์ความเส่ียงและการระบุปัจจัยเส่ียง 
  
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประจ าส านกัหอสมดุ  ได้ร่วมกนัพิจารณาเพ่ือก าหนด
ความเส่ียงท่ีเห็นควรให้มีการด าเนินการทัว่ทัง้ส านกัหอสมดุในด้านการด าเนินงาน จ านวน  2  ความเส่ียง   
โดยมีการวิเคราะห์ความเส่ียงและมีการระบปัุจจยัเส่ียงดงัตอ่ไปนี ้
 
ความเส่ียงที่ 1   จดัหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไมค่รอบคลมุและเพียงพอตอ่ความต้องการ 
 
การวิเคราะห์ความเส่ียง 
  ข้อมลูการประเมินตวัชีว้ดั ความเส่ียงท่ี 1  จดัหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไมค่รอบคลมุและ
เพียงพอตอ่ความต้องการของหลกัสตูร   ซึง่ในแตล่ะปีการศกึษาจะมีการจดัหาทรัพยากรสารสเทศ  โดยให้
ทางคณะฯ  มีสว่นร่วมเป็นผู้คดัเลือกเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ  ซึง่พบวา่ 
 

ความเส่ียงท่ี 1 2557 2558 2559 2560 2561 
จดัหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไมค่รอบคลมุและ
เพียงพอตอ่ความต้องการของหลกัสตูร 

(เพิ่มขึน้)   
26.23 % 

(เพิ่มขึน้)   
20.77 % 

(เพิ่มขึน้)   
8.28 % 

(เพิ่มขึน้)      
2.16 % 

(เพิ่มขึน้)      
1.71 % 

 
  ซึง่หากพิจารณาแล้ว  จะเห็นวา่การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศนัน้  มีจ านวนการจดัหาท่ี
เพิ่มขึน้ทกุปี  อย่างไรก็ตามยงัคงต้องเป็นความเส่ียงท่ีต้องมีการติดตามอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป  เน่ืองจากการ
จดัหาทรัพยากรสารสนเทศนัน้  เป็นภาระงานหลกัของส านกัหอสมดุท่ีต้องมีการด าเนินการให้สอดคล้องกบั



หลกัสตูรและการเรียนการสอนในแตล่ะสาขาวิชา  ดงันัน้เม่ือมหาวิทยาลยัมีการเปิดการเรียนการสอนใน
หลกัสตูรใหม ่ ๆ  ส านกัหอสมดุจ าเป็นต้องมีการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องและเหมาะสม
เพียงพอตอ่การเรียนการสอนในแตล่ะหลกัสตูรท่ีเปิดใหม ่ ตลอดจนหลกัสตูรและสาขาเดมิให้เพียงพอและ
ตรงตอ่ความต้องการ   และท่ีส าคญัทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่ง ๆ  มีราคาสงูขึน้ทกุปี  โดยเฉพาะ
ฐานข้อมลู  ซึง่อาจท าให้เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้หากมีงบประมาณไมเ่พียงพอ  หรืองบประมาณอาจ
ถกูจ ากดัในจ านวนเทา่เดมิ  หรือลดลง 
 
การระบุปัจจัยเส่ียง   ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเส่ียงท่ี 1   จดัหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไมค่รอบคลมุ
และเพียงพอตอ่ความต้องการ   คือ 
 

ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 

 มีการเปิดหลกัสตูรใหม ่ๆ  เพิ่มขึน้  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่ง ๆ  มีราคา
สงูขึน้ทกุปี 

 ทางคณะฯ /หลกัสตูร  ไมมี่การคดัเลือกหรือแนะน า
ทรัพยากรสารสนเทศเข้าส านกัหอสมดุ 

-   ส านกัพิมพ์ หรือตวัแทนในการบอกรับ
ทรัพยากรสารสนเทศบางสาขาวิชา มีการเลิก
ผลิต หรือปิดกิจการ 

 ขาดการประสานงานอยา่งตอ่เน่ืองระหว่าง
ส านกัหอสมดุ และคณะฯ /หลกัสตูร 

 

 งบประมาณมีเทา่เดมิ / ลดลง / หรือเพิ่มขึน้เล็กน้อย  

 
ความเส่ียงที่  2    ความพงึพอใจของผู้ใช้ตอ่การบริการมีคา่เฉล่ียไมต่ ่ากวา่ 3.51   
   
การวิเคราะห์ความเส่ียง 
  ข้อมลูการประเมินตวัชีว้ดั ความเส่ียงท่ี 2  ความพงึพอใจของผู้ใช้ตอ่การบริการมีคา่เฉล่ีย
ไมต่ ่ากวา่ 3.51  ซึง่พบวา่ 

ความเส่ียงท่ี 1 2557 2558 2559 2560 2561 
ความพงึพอใจของผู้ใช้ตอ่การบริการมีคา่เฉล่ียไม่ต ่า
กวา่ 3.51 

3.95  3.91 3.96 3.93 รอผลการ
ด าเนินการ 

 
                       ซึง่หากพิจารณาแล้ว  จะเห็นวา่ความพงึพอใจของผู้ใช้ตอ่การบริการมีคา่เฉล่ียโดยรวม
มากกวา่  3.51  ในแตล่ะปี  อยา่งไรก็ตามยงัคงต้องเป็นความเส่ียงท่ีต้องมีการตดิตามอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป    
เน่ืองจากการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการคดิคา่เฉล่ียโดยรวม  แตห่ากมาดเูป็นรายด้านซึง่



ส านกัหอสมดุมีการส ารวจความพงึพอใจเพื่อให้ครอบคลมุในรายด้านได้แก่  ด้านผู้ให้บริการ  ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านการเข้าถึงข้อมลู    ด้านสถานท่ี วสัด ุครุภณัฑ์  ด้านการประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร  
ด้านเคร่ืองมือและอปุกรณ์  ทัง้นีเ้พ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้ได้ตรงตอ่ความต้องการ  และ
ครอบคลมุภาระหลกัในด้านตา่ง ๆ ของส านกัหอสมดุ  ให้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในด้านตา่ง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  แม้ผลการส ารวจจะพบวา่  จะมีคา่เฉล่ียไมต่ ่ากว่า 3.51 ก็
ตาม  ส านกัหอสมดุยงัคงให้ความส าคญั  เพราะความพงึพอใจ ขึน้อยูก่บั  ปัจจยัหลายประการ  
การระบุปัจจัยเส่ียง   ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเส่ียงท่ี  2 ความพงึพอใจของผู้ใช้ตอ่การบริการมี
คา่เฉล่ียไมต่ ่ากวา่ 3.51   คือ 
 

ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 

 ทรัพยากรสารสนเทศไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ / 
ไมท่นัสมยั 

 ระดบัความพงึพอใจของการให้บริการมี
ผลกระทบตอ่คณุภาพของปัจจยัเกือ้หนนุ
ทางการศกึษาของหลกัสตูรตา่ง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั 

 เคร่ืองมือ  อปุกรณ์ตา่ง ๆ  ท่ีให้บริการ  มีสภาพเก่า  

 สถานท่ี  สิ่งแวดล้อม  ไมท่นัสมยั  

 ผู้ให้บริการ  

 
4.4.วารสารรังสิตสารสนเทศ เร่ืองการพฒันาวารสาร/ระบบฐานข้อมลูวารสารให้เป็นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ทัง้ผู้สง่บทความและผู้อา่นบทความ 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ ไมมี่    
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
     
ปิดการประชุม   12.30 น. 
 

                                                                                                        
                                                                           (นางจุรีรัตน์  เกลีย้งแก้ว)                                                                                               
                                                                           กรรมการและเลขานุการ                                       
                                                                            ผู้จดรายงานการประชุม 
 



 
                                                                                                                           

(ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ)                                                                    (นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว) 
    ประธานกรรมการฯ                                                                           กรรมการและเลขานกุาร 
ผู้ตรวจรายงานการประชมุ                                                                     ผู้จดรายงานการประชมุ 
 
 


