
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด 

ครัง้ท่ี 1/2562 
เม่ือวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 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  10.30 น.  
 เม่ือคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 
 1.ผลการประเมินความพงึพอใจผู้ใช้ ปี 2561ในระบบการประกนัคณุภาพของส านกัหอสมดุ ได้
ก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จในด้านการตอบสนองความต้องการ และความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
ส านกัหอสมดุได้เก็บรวบรวมความพงึพอใจของผู้ใช้บริการตอ่เน่ืองทกุปีส าหรับการส ารวจความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2561 เป็นการเก็บข้อมลูเพื่อสะท้อนผลการด าเนินงาน 
และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาการให้บริการตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการส านักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 ส านกัหอสมดุ เป็นหน่วยงานด้านการสนบัสนนุของมหาวิทยาลยัรังสิต มีพนัธกิจในการแสวงหา 
และเผยแพร่องค์ความรู้ในทางวิชาการและการวิจยั โดยการบริหารจดัการและให้บริการทางวิชาการท่ีมี
คณุภาพ ในการตอบสนองความต้องการด้านการเรียน การสอน และการวิจยัแก่ประชาคมมหาวิทยาลยั
รังสิต และสงัคมไทย 
 ในระบบการประกนัคณุภาพของส านกัหอสมดุ ได้ก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จในด้านการ
ตอบสนองความต้องการ และความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ส านกัหอสมดุได้เก็บรวบรวมความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการตอ่เน่ืองทกุปี 
 ส าหรับการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นการ
เก็บข้อมลูเพื่อสะท้อนผลการด าเนินงาน และรวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาการให้บริการตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการในด้านตา่งๆ ของส านกัหอสมดุ 
2. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการพฒันา และปรับปรุงการให้บริการของส านกัหอสมดุ 

 
วิธีด าเนินการ 
 

1. แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างของหลกัสตูร/หน่วยงาน โดย
บคุลากร 

ส านกัหอสมดุเป็นผู้ด าเนินการแจกแบบสอบถามไปตามหลกัสตูร/หนว่ยงาน และตดิตามรับกลบัคืน 
2. วิเคราะห์ผลข้อมลูโดยการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ด้วยสถิติ
บรรยาย ได้แก่  

ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงคณุภาพ (Qualitative analysis) จากการ
วิเคราะห์เนือ้หาในความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนตา่งๆ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 



เดือนพฤษภาคม  2562 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 

1. ได้ข้อมลูระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการตอ่การให้บริการด้านตา่ง ๆ ของส านกัหอสมดุตาม
ตวัชีว้ดัในระบบประกนัคณุภาพภายในของมหาวิทยาลยั 

2. ได้ข้อเสนอแนะในการพฒันาการให้บริการด้านตา่งๆ ของส านกัหอสมดุ 
 
ผลการศึกษา 

การศกึษาความพงึพอใจตอ่การใชบ่ริการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการวิจยัใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยใชแ่บบสอบถามกบัผู้ใชบ่ริการของส านกัหอสมดุ ซึง่เป็น
กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้เม่ือได้รับแบบสอบถามกลบัมา ท าการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบรูณ์ 
จงึน ามาวิเคราะห์ข้อมลู โดยผลการวิเคราะห์ข้อมลูน าเสนอเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา 
ตอนท่ี  2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพงึพอใจตอ่การใช้บริการส านกัหอสมดุ แบง่ออกเป็น 6 ด้าน 

ได้แก่  ด้านผู้ให้บริการ  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการเข้าถึงข้อมลู  ด้าน
การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร  และด้านสถานท่ี ครุภณัฑ์ และบรรยากาศ 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการปรับปรุงบริการส านกัหอสมดุ 
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ตอ่การพฒันาบริการตา่งๆ ของส านกัหอสมดุ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ จากจ านวนแบบสอบถามท่ีสง่ไปตาม

หลกัสตูร/หนว่ยงานทัง้สิน้ 416 ชดุ ได้รับกลบัคืนมาจ านวน 416 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จ านวน / คน ร้อยละ 

คณาจารย์-บคุลากร 29 6.97 
นศ. ระดบับณัฑิตศกึษา 14 3.37 
นศ. ระดบัปริญญาตรี 373 89.66 

รวม 416 100 



 จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 373 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 89.66คณาจารย์-บคุลากร จ านวน 29 คน  คดิเป็นร้อยละ  6.97และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.37 
 

 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการปรับปรุงบริการส านักหอสมุด เพ่ือเป็นการ
พฒันาห้องสมดุให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มมากขึน้ ทัง้ทางด้านบคุลากรผู้ ให้บริการ ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเข้าถึงข้อมลู ด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร  
และ ด้านสถานท่ี ครุภณัฑ์ และบรรยากาศ 
 
   แสดงผลความต้องการในการปรับปรุงห้องสมดุของผู้ใช้บริการ 
 

 
ความต้องการให้ห้องสมุด

ปรับปรุง 

จ านวน (คน) คะแนน  
ล าดับ  

มาก 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
รวม 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
รวม 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 93 50 30 173 279 100 30 409 1 

ด้านสถานท่ี ครุภณัฑ์ และ
บรรยากาศ 

87 23 69 179 261 46 69 376 2 

ด้านการเข้าถึงข้อมลู 53 81 36 170 159 162 36 357 3 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 57 64 34 155 171 128 34 333 4 

ด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลู
ขา่วสาร 

39 29 45 113 117 58 45 220 5 

ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ 26 7 9 42 78 14 9 101 6 

 
 ตอนที่ 3 จากแสดงผลความต้องการในการปรับปรุงห้องสมดุของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการต้องการให้
ห้องสมดุปรับปรุงด้านทรัพยากรสารสนเทศ มากเป็นอนัดบั 1  (409 คะแนน)  รองลงมาได้แก่ ด้านสถานท่ี 
ครุภณัฑ์ และบรรยากาศ (376  คะแนน)  ด้านการเข้าถึงข้อมลู(357  คะแนน) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(333 คะแนน)  ด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร(220 คะแนน) และด้านบคุลากรผู้ให้บริการ (101 
คะแนน) ตามล าดบั 
 

 
 
 



ตอนที่ 4 แนวทางการปรับปรุงห้องสมุด 
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

1. การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศในเชิงรุก โดยให้มีการประสานงานกบัหวัหน้าหลกัสตูร เพ่ือให้

มีสว่นร่วมในการคดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะจดัหาเข้ามาให้ได้ตรงกบัความต้องการของกลุม่ผู้ใช้ 

2. สร้างคลงัทรัพยากรสารสนเทศดจิิทลั เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

ด้านสถานท่ี ครุภณัฑ์ และบรรยากาศ 
มีแผนการปรับปรุงอาคารหอสมดุ 

ด้านการเข้าถึงข้อมลู  
 ให้ความรู้วิธีการเข้าถึงข้อมลู เชน่ การอบรมการใช้ฐานข้อมลูตา่งๆ  การแนะน าวิธีการใช้ระบบ
สืบค้นหนงัสือ/ วารสาร/ส่ือโสตทศัน์ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีการติดตัง้ประตเูข้า-ออกระบบอตัโนมตัิโดยใช้การอา่นด้วยระบบ RFID และ ระบบ Barcode 

2. จดัท าแผนการดแูลบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร 

ปรับปรุงเนือ้หาและวิธีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร 
 

ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ 
        สง่เสริมและพฒันาทกัษะเพิ่มพนูความรู้ในด้านตา่งๆ  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
 2.การประเมินคณุภาพวารสารรังสิตสารสนเทศในฐาน TCIประธานเสนอวา่ในส่วนของกอง
บรรณาธิการขอให้เปล่ียนจาก อาจารย์วิสตูร เป็น อาจารย์ชาตชิาย และควรมีการคดัเลือกบทความกอง
บรรณาธิการควรชว่ยกนัพิจารณา ควรเป็นบทความท่ีมีคณุภาพท่ีสดุ ประธานแจ้งขอให้เสร็จก่อนเวลาเพ่ือ
จะได้มีเวลาตรวจสอบ ขอให้รีบเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วขอก าหนดเป็นวนัท่ี 24 กรกฎาคมนี ้และขอตรวจ
แฟ้มเป็นวนัท่ี 19 กรกฎาคม 

 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
 3.ผลการตรวจรับการประเมินส านกังานสีเขียว ยงัไมไ่ด้รับผลการตรวจท่ีเป็นทางการ จะมีแต่
ผลท่ีกรรมการมาตรวจแจ้งด้วยวาจาและข้อเสนอแนะในแตล่ะหมวดดงันี ้



 
สรุปผลการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว 

เม่ือวันท่ี  25  มิถุนายน  2562 
หมวดที่ 1  การก าหนดนโยบาย  การวางแผนด าเนินงาน ฯ 
ผลการตรวจ       ข้อมลู  เอกสารครบถ้วนตามเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะท่ีต้องแก้ไข  ปรับปรุง 

1. กฎหมาย    ขอให้ระบแุหลง่ท่ีมา  เพ่ือการตรวจสอบได้  เชน่  เว็บไซต์ (ระบช่ืุอ  กม. / 
เว็บไซต์) 

2. ก๊าซเรือนกระจก  ให้มีการระบปุริมาณขยะของเสีย   ท่ีฝังกลบ  (แม้จะไมมี่การน ามาคดิคา่) 
3. การจัดการการประชุมฯ  ทุกครัง้    

3.1 ให้มีใบลงลายมือช่ือผู้ เข้าร่วมประชมุ 
3.2 ในรายงานการประชมุทกุครัง้  ต้องมีการลงนามผู้จดรายงานการประชมุ / ผู้ตรวจ

รายงานการประชมุ  

หมวดที่ 2     การส่ือสารและสร้างจิตส านึก 
 ผลการตรวจ1.  มีการด าเนินงานสอดคล้อง 
  2.  มีช่องทางการส่ือสารหลายชอ่งทาง 
  3.  มีการส่ือสารไปถึงผู้ใช้  (ดจูากป้ายประกาศ/ป้ายรณรงค์ ท่ีติดอยู่ตามจดุตา่งๆ) 
ข้อเสนอแนะท่ีต้องแก้ไข  ปรับปรุง 

1. มีการอบรมให้ความรู้บคุลากร  แตไ่มจ่ าเป็นท่ีทกุคนต้องเข้าอบรมทกุหวัข้อเหมือนกนั   ให้
พิจารณาวา่หวัข้อใดเหมาะสมกบัใคร  หรือใครท่ีรับผิดชอบเร่ืองนัน้ ๆ  และจ าเป็นต้องรู้  แล้ว
คอ่ยน ามาส่ือสารให้คนอ่ืนรับทราบตอ่ไป 

2. การทดสอบ  ผู้ ท่ีเป็นคณะกรรมการ / คณะท างาน  ไม่ควรสอบตก  ขอให้มีการแก้ไขทดสอบ
ใหมส่ าหรับผู้ ท่ีสอบไมผ่า่น    

หมวดที่ 3    การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
 ผลการตรวจ         1.  มีเอกสารครบถ้วน 

                     2 .มีการน าเสนอการเปรียบเทียบตอ่หน่วย  และเป็นรายเดือน  ทัง้การใช้ไฟฟ้า / 
น า้/ เชือ้เพลิง/กระดาษ 

                           3. มีมาตรการครบ  
ข้อเสนอแนะ        ผู้ตรวจให้ค าแนะน าวา่ในกรณีท่ีเรามีกระดาษท่ีใช้แล้วทัง้ 2  หน้า  เป็นจ านวนมาก  เรา
สามารถน าไปท ากิจกรรมท่ีสู่สงัคมได้อีกระดบัหนึง่  คือน ากระดาษท่ีใช้แล้วไปบริจาคท าอกัษรเบล 
(เรียกวา่  กระดาษหน้าท่ี 3) 
หมวดที่  4   การจัดการของเสีย 



 ผลการตรวจ         การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ข้อเสนอแนะท่ีต้องแก้ไข  ปรับปรุง 

1. เน่ืองจากในข้อก าหนดท่ีแสดงของสว่นกลาง  ขยะจะมีขยะทัว่ไป  /  ขยะตดิเชือ้ / ขยะมีพิษ 
จงึขอให้มีแสดงข้อมลูเพิ่มเติมวา่  ขยะเหล่านีส้ง่ไปไหนตอ่  แล้วไปท าอะไรท่ีไหน (ผู้ตรวจได้ให้
หาข้อมลูเบือ้งต้นโดยการโทรคยุกบัผู้ รับผิดชอบแล้ว  จงึขอให้ไปขอข้อมลูตรงสว่นนีม้า
เพิ่มเตมิ)    

2.น า้เสีย  เน่ืองจากหอสมดุมีพืน้ท่ี  8955  ตารางเมตร  จดัอยู่ในอาคารประเภท ก/ข   (ควรมีการบอก)    
                    และเส้นทางการเดนิของน า้เสียมีระบวุา่ไปท่ีบอ่ 13  และ  14  สดุท้ายถูกสง่ไปไหน  (ควรหา
ข้อมลูมาแสดงให้ชดัเจน) 
 
หมวดที่   5    สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
ผลการตรวจ      การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ข้อเสนอแนะท่ีต้องแก้ไข  ปรับปรุง 

1.   เขียนแผนในการดแูลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์   (จริง ๆ  ทางแผนกพฒันามีการตรวจสอบ
คอมพิวเตอร์อยูแ่ล้วนา่จะน ามาเป็นเอกสารอ้างอิง  เพียงเขียนแผนเพิ่มประกอบ) 
2. การตรวจเช็คอปุกรณ์ดบัเพลิงท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ   เชน่  กร่ิงสญัญาณ  /  ท่ีตรวจจบัควนั    

การตรวจสอบถงัดบัเพลิง   (ขาดเอกสารท่ีเจ้าหน้าท่ีส านกังานอาคารและสิ่งแวดล้อมมา
ตรวจสอบและบนัทกึไว้) 

3. การตรวจวดัแสง   มีรายละเอียดชดัเจน  ในจดุท่ีวดัแสงแล้วเกณฑ์ออกมาต ่า  ขอให้เขียนแผน
ในแตล่ะจดุด้วยวา่จะมีแนวทางแก้ไขได้อยา่งไรบ้าง  ท าเป็นแผนไว้) 

4. ขอให้เพิ่มแนวทางท่ีจะเพิ่มเตมิบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีสีเขียว 

หมวดที่   6    การจัดซือ้และจัดจ้าง 
 ผลการตรวจ         มีการซือ้สินค้าท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  และสินค้าท่ีใช้อยูเ่กินตามท่ีก าหนด  
ร้อยละ 92.8 
ข้อเสนอแนะท่ีต้องแก้ไข  ปรับปรุง 

1. ควรมีการส่ือสารให้ความรู้ และประชาสมัพนัธ์เร่ืองสิ่งแวดล้อมไปยงัร้านเชา่ภายในอาคาร
หอสมดุให้มากกวา่นี ้ ต้องให้เข้าใจเร่ืองของการใช้พลงังาน /  การคดัแยกขยะ / การจดัการ
เร่ืองสิ่งแวดล้อม 

2. ควรหาแหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพิ่มเตมิ เชน่ ตะกร้าเขียว ใบไม้เขียว 
หรือ OTOP เป็นต้น 

3. ควรตอ่ยอดแนะน าหนว่ยงานอ่ืนๆในมหาวิทยาลยัให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
ด้วยเชน่การใช้กระดาษ A4  



มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
4.เร่ืองอ่ืนๆ ไมมี่ 

ปิดการประชุม 12.00 น. 
 
 

 
 

(ดร.มลิวลัย์ ประดษิฐ์ธีระ)                                                                    (นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว) 
ผู้ตรวจรายงานการประชมุ                                                                     ผู้จดรายงานการประชมุ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด 
ครัง้ท่ี 1/2563 

เม่ือวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 
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.การประเมินคณุภาพปี 2561 รอแนบรายงาน ประธานในท่ีประชมุขอให้คณุพชัราชว่ย
ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการเผยแพร่สูส่าธารณะชน 
 1.2.ผลการตรวจและข้อเสนอแนะและข้อตชิมของกรรมการระดบัประเทศส านกัหอสมดุกบั
รางวลั G-Green รวมถึงการใช้งบประมาณในโครงการนี ้
 1.3.งานสปัดาห์ห้องสมดุประจ าปีการศกึษา 2562 ประธานในท่ีประชมุขอให้ประชาสมัพนัธ์
หวัข้อท่ีจะบรรยายแตเ่นิ่นๆ เพ่ือให้เข้าถึง นกัศกึษาและอาจารย์ให้มากท่ีสดุ ประธานในท่ีประชมุเสนอวา่
ควรจะมีการเชิญเครือขา่ยห้องสมดุและควรมีกิจกรรมวิชาการบ้างเพื่อเผยแพร่เร่ืองส านกังานสีเขียวขอให้
เป็นวนัพธุท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563 ในชว่งเช้า 
 1.4.เร่ือง KM  
 1.5.งาน IFLA Award ส านกัหอสมดุจะเสนอเพ่ือชิงรางวลั IFLA Green Library Award ซึง่จดั
ให้มีการประกวดขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.2016 เพ่ือสง่เสริมให้ห้องสมดุมีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมาย
การพฒันาท่ียัง่ยืนของสหประชาชาติ ซึง่เก่ียวกบัส านกังานสีเขียวท่ีเราได้ด าเนินการอยูแ่ล้ว 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
            ไมมี่การแก้ไข 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3เร่ืองสืบเน่ือง 
          -การจดังานปีใหมข่องหนว่ยงานในฝ่ายวิชาการ ในวนัจนัทร์ท่ี 6 มกราคม 2563 ส านกัหอสมดุปิด
บริการคร่ึงวนัเวลา 11.30 น.-16.30 น. 

 -การท าบญุขอพระเน่ืองในโอกาสวนัขึน้ปีใหมข่องส านกัหอสมดุ พร้อมเลีย้งฉลองในโอกาสท่ี
ส านกัหอสมดุได้รับรางวลัส านกังานสีเขียว ระดบัประเทศ ระดบัทอง (ดีเย่ียม) จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2562 พร้อมเลีย้งหนว่ยงานท่ีช่วยสนบัสนนุ ในวนัพธุท่ี 8 
มกราคม 2563 นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป ส านกัหอสมดุขอปิดให้บริการ 1 วนั 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
           4.เร่ืองอ่ืนๆ ไมมี่ 

 
 ปิดการประชุม 12.00 น. 
 
 

 
 

(ดร.มลิวลัย์ ประดษิฐ์ธีระ)                                                                    (นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว) 
ผู้ตรวจรายงานการประชมุ                                                                     ผู้จดรายงานการประชมุ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด 
ครัง้ท่ี 2/2563 

เม่ือวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 
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  13.30 น.  
 เม่ือคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1.จากการประชมุกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเห็นชอบให้ปิดบริการส านกัหอสมดุไปจนถึง
หลงัสงกรานต์ โดยเร่ิมตัง้แต ่ 21 มีนาคม มีการงดการเรียนการสอน เร่ืองการสอบไล่ให้อยูใ่นดลุพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน ถ้าหากมีการสอบออนไลน์ได้ก็ดี ส าหรับคณะท่ีเป็นวิชาชีพ เชน่คณะทนัตแพทย์ให้อยูใ่น
ดลุพินิจของผู้บริหารคณะ รวมถึงคณะท่ีจะต้องใช้แลปตา่งๆก็เชน่เดียวกนั 
 1.2.ส าหรับส านกัหอสมดุก็ต้องปิดบริการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยัเห็นชอบ จากนีเ้ป็นต้น
ไปส านกัหอสมดุจะต้องปรับเปล่ียนแผนในการให้บริการโดยไมมี่การนัง่อา่นท่ีส านกัหอสมดุรวมถึงห้อง
อา่น Study Room ก็ปิดให้บริการเชน่เดียวกนั มีเฉพาะให้บริการยืมคืนเท่านัน้ เชน่การคืนหนงัสือให้คืนท่ีตู้  
Book Return เทา่นัน้ การยืมให้ยืมผา่น Self Check เทา่นัน้ ในกรณีท่ีต้องผา่นเคาน์เตอร์บริการผู้ให้บริการ
จะต้องใสถ่งุมือทกุครัง้ 
 1.3.การปิดบริการภาคค ่าท างานจากบ้าน (Work From Home) ของบคุลากรเน่ืองจาก
สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 มหาวิทยาลยัขยายเวลาของการท างานจากบ้านไปถึง 30 เมษายน 
2563  แผนกตา่งๆจงึจ าเป็นต้องจดัแผนการท างานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนังานท่ีมอบหมาย
อาจมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไปตามสภาพแวดล้อมของการท างาน  



 -หากสามารถท างานหลกัได้ให้มุง่ท างานหลกัได้แก่ การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ การจดั
หมวดหมูแ่ละลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ การท าดรรชนีวารสาร การบริการตอบค าถามและช่วย
ค้นคว้า 
 -หากไมส่ามารถท างานภารกิจหลกัได้ให้ท างานรอง/งานร่วม เชน่ การช่วยแผนกบริการเข้าเวร
บริการตอบค าถาม หรือมาช่วยรดน า้ต้นไม้ 
 -ท างานโครงการพิเศษ เช่นโครงการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้าน (กญัชาและไผ)่ 
โครงการของท่ีระลึกของห้องสมดุสีเขียว เขียนบทความ คูมื่อการท างาน คูมื่อการบริการเฉพาะด้านตา่งๆ 
 1.2.การส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการประจ าปีการศกึษา 2562 ประธานขอให้ปรับปรุง
แบบส ารวจความพงึพอใจให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ให้เหมาะสมกบัการเก็บข้อมลูผา่นระบบออนไลน์
และมีการสง่ตอ่ในทกุๆช่องทาง เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ  
 1.3.การเตรียมจดัท าวารสารรังสิตสารสนเทศฉบบัพิเศษ The Winner of IFLA Green Library 
Award 2020 โดยในเลม่มีบทความท่ีเขียนโดยผู้บริหารเก่ียวกบัการเป็นห้องสมดุสีเขียวและส านกังานสี
เขียว รวมทัง้รายงานข้อเสนอภาษาองักฤษของรางวลัห้องสมดุสีเขียวของ IFLA ด้วย บรรณาธิการประจ า
ฉบบัประธานมอบหมายให้คณุพชัรา วารสารฉบบัพิเศษนีก้ าหนดออกปลายปี 2020 
 1.4.การบนัทึกการปฏิบตังิานของบคุลากรส านกัหอสมดุ ผา่น Google from  ทกุวนัโดยเร่ิม
ตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษายน เป็นต้นไป  
 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ไมมี่การแก้ไข             
 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ 3เร่ืองสืบเน่ือง ไมมี่        
 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 เร่ืองอ่ืนๆ ไมมี่ 
 ปิดการประชุม 12.00 น. 
 
 

 
 

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

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด 
ครัง้ท่ี 3/2563 

เม่ือวันอังคารท่ี 7 เมษายน 2563 
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.การท างานจากบ้าน (Work From Home) ของบคุลากรเน่ืองจากสถานการณ์การระบาด
ของโควิด 19 มหาวิทยาลยัขยายเวลาของการท างานจากบ้านไปถึง 30 เมษายน 2563  แผนกตา่งๆจงึ
จ าเป็นต้องจดัแผนการท างานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนังานท่ีมอบหมายอาจมีลกัษณะท่ี
แตกตา่งกนัไปตามสภาพแวดล้อมของการท างาน  
 -หากสามารถท างานหลกัได้ให้มุง่ท างานหลกัได้แก่ การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ การจดั
หมวดหมูแ่ละลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ การท าดรรชนีวารสาร การบริการตอบค าถามและช่วย
ค้นคว้า 
 -หากไมส่ามารถท างานภารกิจหลกัได้ให้ท างานรอง/งานร่วม เชน่ การช่วยแผนกบริการเข้าเวร
บริการตอบค าถาม หรือมาช่วยรดน า้ต้นไม้ 
 -ท างานโครงการพิเศษ เช่นโครงการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้าน (กญัชาและไผ)่ 
โครงการของท่ีระลึกของห้องสมดุสีเขียว เขียนบทความ คูมื่อการท างาน คูมื่อการบริการเฉพาะด้านตา่งๆ 
 1.2.การส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการประจ าปีการศกึษา 2562 ประธานขอให้ปรับปรุง
แบบส ารวจความพงึพอใจให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ให้เหมาะสมกบัการเก็บข้อมลูผา่นระบบออนไลน์
และมีการสง่ตอ่ในทกุๆช่องทาง เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ  



 1.3.การเตรียมจดัท าวารสารรังสิตสารสนเทศฉบบัพิเศษ The Winner of IFLA Green Library 
Award 2020 โดยในเลม่มีบทความท่ีเขียนโดยผู้บริหารเก่ียวกบัการเป็นห้องสมดุสีเขียวและส านกังานสี
เขียว รวมทัง้รายงานข้อเสนอภาษาองักฤษของรางวลัห้องสมดุสีเขียวของ IFLA ด้วย บรรณาธิการประจ า
ฉบบัประธานมอบหมายให้คณุพชัรา วารสารฉบบัพิเศษนีก้ าหนดออกปลายปี 2020 
 1.4.การบนัทึกการปฏิบตังิานของบคุลากรส านกัหอสมดุ ผา่น Google from  ทกุวนั โดยเร่ิม
ตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษายน เป็นต้นไป  
 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ไมมี่การแก้ไข             
 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ 3เร่ืองสืบเน่ือง ไมมี่        
 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 เร่ืองอ่ืนๆ ไมมี่ 
 ปิดการประชุม 12.00 น. 
 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด 
ครัง้ท่ี 4/2562 

เม่ือวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 
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  10.00 น. 
  
 เม่ือคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1.การประเมินบคุลากรในการปฏิบตังิานประจ าปีการศกึษา2562 ประธานในท่ีประชมุขอให้
เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความชอบของมหาวิทยาลยัสว่นมากการให้คะแนนบคุลากรจะอยูใ่นระดบั 
เกรด B ด้วยในชว่งปีท่ีผา่นมาบคุลากรของส านกัหอสมดุได้ท างานเตม็ท่ีผลจากการท่ีได้รับรางวลัมาถึง 2 
รางวลั เชน่รางวลัส านกังานสีเขียวซึง่เป็นรางวลัระดบัประเทศ และ IFLA Green Library Award 2020ซึง่
เป็นรางวลัระดบันานาชาติ ส าหรับบคุลากรท่ีได้คะแนนระดบัเกรด C ประธานในท่ีประชมุขอให้ปรับมาเป็น
เกรด B แล้วแจ้งจดุท่ีต้องปรับปรุงเพ่ือพฒันาการปฏิบตังิานในปีตอ่ไป 
 1.2.การเตรียมการเปิดบริการในภาค S ส าหรับการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ประธานขอให้เป็น
วิดีโอแนะน าห้องสมดุหรือเป็นคลิปแนะน าการใช้ห้องสมดุ เชน่เปิดสไลด์แล้วอดัคลิปการพดู ประธาน
ขอให้ตดิตอ่วิสดอมทีวีซึง่พร้อมท่ีจะชว่ยเหลือ และขอให้ชว่งหยดุพกัร้อนขอให้ไปท าคลิปไว้ก่อนเลยเปิด
เทอมมาก็สามารถสง่ให้คณะท่ีต้องการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหมไ่ด้เลย ส าหรับเร่ืองการจดัท่ีนัง่ในงาน
บริการก็ยงัคงไว้ตามเดมิจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง ลิฟท์ก็ยงัคงปิดเหมือนเดมิ เร่ือง Turnitin จะมีการ
อบรมกนัอย่างไร อาจารย์วิทยาลยันวตักรรมดจิิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ กบับณัฑิตวิทยาลยัก าลงัคยุ
กนัอยู่วา่การใช้ Turnitin .  ในชว่งการเรียนการสอน จะให้บริการอย่างไร ประธานขอให้เตรียมตวัไว้เพราะ



ถึงอยา่งไรก็จะมาถึงห้องสมดุอยู่ดี ประธานขอให้ห้องสมดุเปิด Class ไว้เลยส าหรับบริการการตรวจและ
ขอให้แอดนกัศกึษาเข้ามา ตัง้แตบ่ดันีไ้ปจนถึง 30 มิถนุายน จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง                                                             
 1.3.วารสารรังสิตสารสนเทศฉบบัพิเศษ Winner of IFLA  Green Library Awards 2020 
บทความจะเน้นไปท่ีห้องสมดุสีเขียวและส านกังานสีเขียว เชน่การจดัการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั
ก าหนดออก 9 พ.ย.63 จะต้องมีค านิยมจากกรรมการบริหารทกุคน    
 1.4.เร่ืองความเส่ียง ความเส่ียงปี 2563 นี ้ ส าหรับข้อมลูท่ีต้องการใช้จะขอจากแตล่ะหวัข้อท่ี
เก่ียวข้องจากของแตล่ะแผนก  
  
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
            ไมมี่การแก้ไข 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
           4.เร่ืองอ่ืนๆ ไมมี่ 

 
 ปิดการประชุม 12.00 น. 
 
 

 
 

(ดร.มลิวลัย์ ประดษิฐ์ธีระ)                                                                    (นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว) 
ผู้ตรวจรายงานการประชมุ                                                                     ผู้จดรายงานการประชมุ 
 
 

 


