
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 
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เมื่อวันที่  29 มิถุนายน  2559 
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ผูมาประชุม 

1.  ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ   ประธานที่ประชุม 
2.  นางพัชรา หาญเจริญกิจ   กรรมการ 
3.  นางนฤมล พฤกษศิลป   กรรมการ 
4.  นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ  กรรมการ 
5.  นางชะออน โซรเฟยล   กรรมการและเลขานุการ 

  
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุม ประธานฯ กลาวเปดประชุม มีระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชมุทราบ 
                       1.1 วารสารรังสิตสารสนเทศ ไดรับการพิจารณาคุณภาพเขาสูฐาน TCI กลุมที่ 2 
ประธาน ไดขอบคุณคณะทํางานทุกคน ที่รวมมือกันจัดทํา ใหวารสารรังสิตสารสนเทศผานเขาสูฐาน TCI 
   1.2  การเปดบริการหอง Study Room ในภาค S/2559  โดยกําหนดระยะเวลาในการเปด
ใหบริการ ต้ังแตเวลา 08.30 – 19.00 น. ประธาน   ใหชวยกันดูเร่ืองการใชหองของนักศึกษา เร่ืองการนํา
อาหารและเคร่ืองด่ืมเขามา  ขอใหทําปายเพื่อนําไปติดหนาหอง   
                 1.3  เกณฑการข้ึนเงินเดือนบุคลากร ประธาน ไดแจงใหทราบวาสํานักหอสมุดไดรับการ
ข้ึนเงินเดือน 4 %  อยูในระดับเกรด B  
                           1.4  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ขณะนี้ไดดําเนนิการสรุปขอมลูเสร็จ
เรียบรอยแลว  นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ ไดนําเสนอ และไดสรุปผลสํารวจความพึงพอใจ ของป 2558  
ผลการสํารวจความพึงพอใจการใชบริการสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต เทากับ 3.77 โดยเรียงลําดับ
ดังนี ้
                        1.  ดานผูใหบริการ                                       3.93 
                                    2. ดานทรัพยากรสารสนเทศ                         3.72 
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                                  3. ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ                         3.73 
                                 4.  ดานการเขาถงึขอมูล                                3.74  
                                 5.   ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร       3.62 
                                 6.   ดานสถานที ่ครุภัณฑ และบรรยากาศ       3.90  
            
             จากผลการประเมนิพบวา  ผูใชบริการตองการใหหองสมุดปรับปรุงดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
อันดับ 1  (1,054 คะแนน)  รองลงมาไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ (988 คะแนน)  ดานเขาถึงขอมูล 
(820 คะแนน)  ดานสถานที ่ครุภัณฑ และบรรยากาศ (710 คะแนน)  ดานการประชาสัมพนัธขอมลูขาวสาร 
(555 คะแนน) และดานบุคลากรผูใหบริการ (462 คะแนน) ตามลําดับ 
                  1.5  ความรวมมือในการใหบริการระหวางหองสมุด 5 สถาบัน  ประธาน ไดถามมีการ
ยืมระหวางหองสมุดหรือยัง    นางนฤมล พฤกษศิลป ไดแจงวาขณะนี้  มีการยืมระหวางหองสมุดจากศูนย
ธรรมศาตรรังสิต จํานวน 3 ราย โดยสงใหทางไปรษณีย  
                               1.6  ยอดรับนักศึกษาใหมป 2559 นี้ตํ่ากวาปที่แลวถึง 2,700 คน มหาวิทยาลัยขอ
ความรวมมือในการชวยลดคาใชจาย ประธาน แจงเพื่อใหแตละแผนกชวยกันลดคาใชจายในสวนที่จะทําได  
                                1.7  การประเมินแผน/โครงการป 2558   สํานักหอสมุดไดดําเนินการเรียบรอยแลว 
ในระบบฐานขอมูลของสํานักงานวางแผน  โครงการที่ไดรับอนุมัติ 16 โครงการ ดําเนินบรรลุเรียบรอยแลว 
                                1.8  กําหนดการประเมินคุณภาพสํานักหอสมุด วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 
13.30 น. หอง 1-308  เปนการนําเสนอ QA ในฝายวิชาการ   วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา  9.00-15.30 
น. หอง  1-308  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหนวยงานฯ จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ  และสํานักหอสมุดจัดทํา เอกสารตัวบงชี้ 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู นําข้ึนเวบไซต ของ
สํานักหอสมุดเพื่อคณะวิชา  หลักสูตร  สามารถนําขอมูลไปใชในการประกันคุณภาพของคณะ ขณะนี้นาง
นฤมล พฤกษศิลป   กําลังดําเนินการ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
  ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคร้ังที ่3/2559 ประชุมเมื่อวนัที ่17 
พฤษภาคม  2559 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่3/2559 โดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่พิจารณา 
                       3.1  การปรับปรุงคุณภาพวารสารรังสิตสารสนเทศ ตามคําแนะนาํของศูนย TCI  
คณะกรรมการที่จัดทําวารสาร ไดมีการประชุมเพื่อแบงหนาที่ใหแตละคนรับผิดชอบเรียบรอยแลว  ใหแต
คนติดตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อนํารายช่ือมาเพื่อปรับปรุงกองบรรณาธิการ ใหมีความหลากหลายตาม
ขอเสนอแนะของศูนย TCI  ประธาน ใหดําเนินการปรับปรุงในแตละหัวขอที่ทางศูนย TCI แจงผลการ
พิจาณา  และใหนางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ  ประชาสัมพันธใหผูที่จะนําบทความมาลงไดทราบวา 
วารสารรังสิตสารสนเทศของสํานักหอสมุดไดเขาสูฐาน TCI กลุมที่ 2  
                                3.2  การพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ ตามผลการสํารวจความพึงพอใจ และ
ขอเสนอแนะของผูใช ประธานฯ ขอใหคณะกรรมการชวยพิจารณาผลการสํารวจความพึงพอใจ ที่มีผล
ประเมินในระดับคะแนน   หาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใหดี    ประธานฯ ใหนางสาวรัตนาภรณ 
กาศโอสถ สํารวจอายุของเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีใหบริการและใชปฏิบัติงานในสํานักหอสมุด มีอายุการใช
งานระยะเวลานานเทาใด และหากเห็นวามีอายุการใชงานเกินกําหนด ใหดําเนินการสํารวจและทําบันทึก
ใหทางศูนยบริการสารสนเทศฯ ดําเนินการจัดหาให  ดานทรัพยากรสารสนเทศ มีการจัดสรรงบประมาณให
สอดคลองกับหลักสูตร  การเขาถึงขอมูล  สํานักหอสมุดไดนําระบบสืบคนการยืม EDS มาใช ใหมีการ
ประชาสัมพันธขอมูล ใหผูใชทราบ  ดานสถานที่  มีการชลอโครงการไวกอน 
                                3.3  รางความรวมมือระหวางหองสมุด กับสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  การทํา MOU ระหวางหองสมุดเจาของเร่ือง ประธาน  ใหหัวหนาแผนกแตละคนชวยกัน
พิจารณา 
                                3.4  ฝายแผนฯ ของมหาวิทยาลัยไดขอใหหนวยงานตางๆ เสนอแนวคิดโครงการ เพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน และเปนนวัตกรรม  ในเร่ืองนี้ ประธาน มีแนวคิดวาสํานักหอสมุดสามารถ
ทําเร่ือง Green Office เพราะสํานักหอสมุดไดดําเนินการทําเร่ืองอยูบางแลว ในการจัดทํากิจกรรม 7ส  มี
กระบวนการในเร่ืองการประหยัดพลังงาน และการประหยัดการใชกระดาษ โดยมีการรวบรวมการใช
กระดาษของแตละแผนก ในการจัดทําเอกสาร โดยมีแนวคิด  เอกสารอะไรที่สามารถงดใชกระดาษ และ
สามารถสงทางอิเล็กทรอนิกสได โดยแตละแผนกทําตารางการใชกระดาษเสร็จเรียบรอยแลว  และขณะนี้
สํานักหอสมุด ไดดําเนินการเร่ือง 1A 3R   การจัดทํา Green Office ตองมีตัวช้ีวัด มีมาตรฐาน  การ
ประหยัดพลังงาน ควรทําเบ้ืองตนกอน ระยะเวลา1-2 ป ควรทําแบบไหน ประธาน เสนอแนะ ให
สํานักหอสมุดเลือกขอปฏิบัติมาจัดทํากัน 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และนําไปปฏิบัติ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอ่ืนๆ  
                         ไมมีวาระอ่ืนๆ เขาพิจารณา ประธานจึงกลาวปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
 
 

                            (นางชะออน โซรเฟยล) 
                                                              กรรมการและเลขานุการ 
                                                              ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 
 


