รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ครัง้ ที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
ณ ห้ องประชุม ดร.อุทยั ทุตยิ ะโพธิ ชัน้ 2 อาคารหอสมุด
--------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ
2. นางพัชรา หาญเจริญกิจ
3. นางนฤมล พฤกษศิลป์
4. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
5. นางสาวลมัย ประคอนสี
6. นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว

ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 การบอกรับฐานข้ อมูล Scopus ตอนนี ้มี 28 ห้ องสมุดที่อยู่ในภาคีเครื อข่ายซึง่ จะต้ อง
บอกรับ 3 ปี และเริ่ มใช้ งานมาแล้ ว ตังแต่
้ 1 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นไป
1.2 การบอกรับโปรแกรม Turnitin มหาวิทยาลัย มีการบอกรับแล้ วโดยบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมกับสํานักหอสมุด และมีการประชุมร่วมกันมาแล้ ว 2-3 ครัง้ นักศึกษามีสิทธิ์ใช้ ได้ 3000 User และกําลัง
ตกลงกันว่าใครจะเป็ น Admin รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ บอกว่าห้ องสมุดเหมาะสมที่ จะเป็ น Admin
ห้ องสมุดมีหน้ าที่คอยตรวจสอบว่านักศึกษาเกิน 3000 User หรื อยัง โดยเบื ้องต้ นอาจารย์มีสิทธิ์ใช้ ทกุ คนถ้ า
มี Email ของมหาวิทยาลัย แต่ต้องมี Account โดยที่ Admin มีหน้ าที่ตรงนี ้ ประธานในที่ประชุมบอกว่า
ั ฑิตวิทยาลัยควรเป็ น Admin ร่ วมด้ วย และประธานได้ ถามในที่ประชุมว่า รอง ผอ.ฝ่ ายเทคนิค
ทางที่ดีบณ
และบริการ หรื อหัวหน้ าแผนพัฒนาที่จะเป็ น Admin โดยให้ ตกลงกันเอง
1.3 สถานการณ์ ของมหาวิทยาลัยในปี การศึกษา 2560 โดยรองอธิ การบดีฝ่ายแผนและ
การเงิ น ได้ แ จ้ ง ในที่ ป ระชุม กรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลัย จะมี แ ผนรื อ้ งบประมาณใหม่เ พราะยอดรั บ
นักศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมาย อาจารย์ผ้ สู อนจะมีชวั่ โมงสอนน้ อยลง โดยให้ อาจารย์ใช้ เวลาบริ หารด้ าน
วิชาการ เพื่อให้ มหาวิทยาลัยมีรายได้ เพิ่มขึ ้น ถ้ าสร้ างรายได้ ไม่ได้ ก็ต้องช่วยกันประหยัด และรองอธิการบดี

ฝ่ ายวิชาการ ได้ พดู ถึงเรื่ องการเรี ยนการสอน การจัดห้ องเรี ยนเพื่อไม่ให้ อาจารย์จดั ห้ องเรี ยนเพิ่มควรมีการ
บริ หารจัดการ และเรื่ องค่าใช้ จ่ายของบุคลากร ซึ่งสถานะของมหาวิทยาลัยในตอนนี ไ้ ม่มีสิทธิ์ ที่จะเพิ่ม
บุคลากร และรองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ได้ เสริ มเกี่ยวกับเรื่ องสวัสดิการโดย
อยากให้ บคุ ลากรใช้ สวัสดิการการรักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย เช่น Health Care และพยายามไม่ให้ มี
การสอนนอกเวลาคือไม่ให้ มี OT สํานักหอสมุดก็ควรจะตระหนักในเรื่ องนี ้เพราะเรามี OT มาตลอด แต่ถ้า
เรามีทรัพยากรออนไลน์ พร้ อมเราก็อาจจะปิ ดเร็ วขึ ้น หรื อการมี OT แล้ วจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกําหนดในอัตราเหมาจ่าย ประธานขอให้ ลองไปหาข้ อมูลจากมหาวิทยาลัยเอกชนใหญ่ๆเพื่อ
จะได้ มีข้อมูล ซึ่งเราก็ มีวิธี ช่วยประหยัดให้ กับมหาวิทยาลัย อยู่แล้ ว เช่น 7ส. โครงการห้ องสมุดสี เขี ย ว
ประธานอยากให้ มีมาตรการเปิ ด-ปิ ดเครื่ องปรับอากาศ เปิ ด-ปิ ดไฟ โดยอาศัยสถานการณ์ตอนนี ้ได้ และเรา
เคยสัญญาว่าเราจะลดการใช้ กระดาษในสํานักงาน 10% ประธานขอให้ รอง ผอ.ฝ่ ายพัฒนาฯ ไปดูว่า
โครงการนี ้เริ่ มขึ ้นเมื่อปี 2558 ควรจะเทียบกับปี 2559 ได้ เพราะเรามีโครงการจะใช้ กระดาษรี ไซเคิลที่ผลิต
จากกล่องนมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนํา ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการเป็ นห้ องสมุดสีเขียวและเป็ นการ
ช่วยมหาวิทยาลัยได้ อีกทาง
1.4 กระบวนการใช้ ง บประมาณของมหาวิทยาลัยซึ่งทางสํานักงานงบประมาณได้ ส่ง
แผนการใช้ งบประมาณมาให้ แล้ วทาง Mail เช่นการจัดอบรมหรื อโครงการต่างๆ จะไม่มีการโอนงบหรื อขอ
งบเพิ่มหรื อการกันงบไว้ เหมือนวารสารเย็บรวมเล่มที่ผ่านมา ประธานขอให้ รอง ผอ.ฝ่ ายเทคนิคฯ จัดการ
เรื่ องต่ออายุวารสารและชําระค่าฐานข้ อมูลที่ยงั ค้ างชําระให้ เสร็ จสิ ้นก่อนที่เหลือถึงจะเป็ นงบซื ้อหนังสือและ
ขอให้ ไม่มีสถานการณ์เหมือนที่ผ่านมา สําหรับการกรอกใบ B/R เพื่อซื ้อทรัพยากรสารสนเทศ ผอ.จะเป็ นผู้
กรอกและให้ หน.สํานักงานเลขานุการเคปเจอร์ หน้ าจอการใช้ งบประมาณทุกเดือนแล้ วส่งให้ รอง ผอ. และ
หน.แผนกทราบถึงการใช้ จ่ายงบประมาณ
1.5 สถานการณ์ ติดตังและตรวจรั
้
บระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Aleph ประธานขอให้ หน.
แผนกพัฒนา รายงานการตรวจรับและการอบรมการใช้ ระบบ หน.แผนกพัฒนา แจ้ งว่าการอบรมการใช้
ระบบจะเน้ นที่งานบริ การและงานเทคนิค (แคตตาลอค) อาจจะต้ องมีการซื ้อ Printer หรื อ Computer ใหม่
ประธานถามว่าจะเสร็จการตรวจสอบการใช้ เมื่อไร เพราะจะต้ องมีการรับระบบ การชําระเงิน ประธานขอให้
เป็ นไปตามขันตอนนี
้
้ ติดตัง-ทดสอบ-ปั
้
ญหา-แก้ ไข ขอให้ หน.แผนกพัฒนา รวบรวมปั ญหาทังหมดให้
้
กับ
้ ต้องรี บร้ อนค่อยๆดูต้องแน่ใจว่าใช้ งานได้
ผอ. และเฟสนี ้ขอให้ พิถีพถิ นั เพราะเป็ นเฟสสําคัญเป็ นการติดตังไม่
จริงๆ
1.6 อพส.จะเป็ นเจ้ าภาพจัดการสัมมนาความร่ วมมือระหว่างห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในปี 2561 ต่อจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการที่ ผอ.ไปประชุมเมือวันที่ 1 กันยายน 2560 มีการคุย
กันว่าจะรวมตัวกันอย่างไรบ้ างในสมาชิก อพส. เช่นการยืมหนังสือระหว่างห้ องสมุด การอบรมร่วมกัน และ
การเป็ นเจ้ าภาพในปี 2561 นี ้ ในการประชุม สกอ.จะสนับสนุนในการจัดประชุมในครัง้ นี ้ โดยการมาประชุม

ฟรี ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย เมื่อ 10 ปี ก่อนจัดในฐานะ อพส. อาจารย์อารี ย์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เสนอว่า
ปี 2561 นี ม้ หาวิ ท ยาลัย เอกชนจะเป็ นเจ้ า ภาพ จะจัดที่ ใ หน อย่างไร ต้ อ งคุย กัน อี ก ที ซึ่ง จะมี ก ารเลื อก
ประธาน อพส. ประธานขอให้ ที่ประชุมช่วยกันออกความคิดเห็นว่าใครเหมาะสมที่จะเป็ นประธาน อพส.ที่
ประชุมลงมติให้ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เป็ นประธาน อพส.
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไมมีการแก้ ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การปรับปรุ งการดําเนินงานปี 2559 จากผลตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปี 2558 ผู้ตรวจประเมินไม่มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อแก้ ไข ไม่พบจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี การศึกษา 2559 เป็ นการเก็บข้ อมูลเพื่อสะท้ อนผล
การดําเนินงานและรวบรวมข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสํานักหอสมุดต่อไป ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารสํานักหอสมุด ได้ นําผลการประเมินความพึงพอใจ มาพิจารณาเพื่อนําปรับปรุ งให้ ดียิ่งขึ ้น ผลการ
ประเมินแบบสํารวจความพึงพอใจการใช้ บริ การสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2559แบ่ง
ออกเป็ น 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้ให้ บริ การ ด้ านทรัพยากรสารสนเทศ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านการเข้ าถึง
ข้ อมูล ด้ านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และด้ านสถานที่ ครุภณ
ั ฑ์และบรรยากาศ ได้ คะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.96 จัดเรี ยงลําดับดังนี ้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ระดับความพึงพอใจ
ด้ านผู้ให้ บริ การ
ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล
ด้ านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้ านสถานที่ ครุภณ
ั ฑ์ และบรรยากาศ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนทศ
ด้ านทรัพยากรสารสนเทศ
เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
4.14
3.99
3.94
3.91
3.89
3.87
3.96

จากการสํารวจความพึงพอใจพบว่าผู้ใช้ บริ การต้ องการให้ ห้องสมุดปรับปรุงตามลําดับ ดังนี ้
1. ด้ านทรัพยากรสารสนเทศ
2. ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด้ านสถานที่ ครุภณ
ั ฑ์ และบรรยากาศ
4. ด้ านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
5. ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล
6. ด้ านบุคลากรผู้ให้ บริการ
3.3 การปรับปรุงห้ องสื่อโสตทัศน์เป็ นมุมดิจิทลั เป็ นการปรับปรุ งการให้ บริ การของห้ องสมุด
สํ า นัก หอสมุด ต้ อ งมี ก ารสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ใ ช้ สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มูล ทรั พ ยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ วเพื่อให้ ผ้ ูใช้ ได้ รับความสะดวกสบาย และสามารถใช้ เป็ นที่นั่ง
ทํางาน ค้ นหาข้ อมูลโดยผ่านเครื่ องมืออุปกรณ์ พกพาต่างๆ เช่นแท็บเล็ต สมาร์ ทโฟน ห้ องนี ้จะเป็ นห้ องที่
ทันสมัย ประธานแนะนํา รอง ผอ.แผนกเทคนิคฯให้ เตรี ยมความพร้ อมว่าอุปกรณ์ของใช้ เก่าๆจะเอาไปใช้ ตอ่
ที่ใหน และให้ หัวหน้ าสํานักงานเลขานุการทําบันทึกภายในถึง ผอ.สํานักงานอาคารและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง
ห้ องนํ ้ามีกลิน่ โดยเฉพาะชัน้ 4
3.4 การขอรับการตรวจประเมินห้ องสมุดสีเขียวนัน้ สํานักหอสมุดจะต้ องเป็ นสมาชิกของ
สมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยก่อน ประธานขอให้ หวั หน้ าแผนกเทคนิคสมัครเป็ นสมาชิกในนามแผนก
เทคนิคเพื่อขอรับวารสาร รอง ผอ.แผนกพัฒนาได้ นําเสนอแผนห้ องสมุดสีเขียว การเตรี ยมเอกสาร รวมถึง
ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน และเชิญชวนในที่ประชุมเพื่อการปรั บวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ให้
สอดคล้ องเพื่อเป็ นห้ องสมุดสีเขียว ประธานเสนอให้ รอง ผอ.แผนกพัฒนาไปทําวิสยั ทัศน์มาก่อนแล้ วส่ง
ทาง mail เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจดู หากมีการเพิ่มเติมหรื อแก้ ไขก็ให้ ใส่เป็ นตัวหนังสือสีแดงไว้ แล้ วนํามา
ตรวจดูกนั ในที่ประชุมครัง้ ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางจุรีรัตน์ เกลีย้ งแก้ ว)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ครัง้ ที่ 1/2561
เมื่อวันศุกร์ ท่ ี 12 มกราคม 2561
ณ ห้ องประชุม ดร.อุทยั ทุตยิ ะโพธิ ชัน้ 2 อาคารหอสมุด
--------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ
2. นางพัชรา หาญเจริ ญกิจ
3. นางนฤมล พฤกษศิลป์
4. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
5. นางสาวลมัย ประคอนสี
6. นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว

ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.ผ่านเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่านโดยเฉพาะคุณพัชรา ที่ทกุ คน
เหน็ดเหนื่อยก่อนการประเมิน เพราะมาตรฐานในห้ องสมุดสีเขียวไม่มีตวั ชี ้วัดเหมือน กับประกันคุณภาพ
มาตรฐานห้ องสมุดสีเขียวเพียงเพื่อเป็ นแค่ใบเบิกทางซึง่ จะต้ องมีอีกมากที่เราจะต้ องทําต่อเนื่อง ซึง่ จะมีผล
ต่อเนื่องไปถึงการปฏิบตั งิ านและการให้ บริ การ ประธานเสนอให้ การผ่านตรวจประเมินลงในเว็บไซต์ และ
น่ายินดีอีกเรื่ องคือการได้ รับเป็ นบุคคลดีเด่นของคุณนฤมล พฤกษศิลป์
้ ซึง่ จากการประชุมผู้บริหาร
2.ตู้กดเครื่ องดื่ม ซึง่ มีผลเสียเนื่องมาจากการถึงร้ านกาแฟชัน2
มหาวิทยาลัยต้ องการเพิ่มพื ้นที่การเรี ยนรู้สําหรับนักศึกษา โดยให้ มีการเปิ ดไฟให้ สว่าง ทางสํานักหอสมุด
จะเน้ นในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม
3.เรื่ องขอเข้ าร่วมโครงการ MIMITDTC LINK จากห้ องการเรี ยนรู้จดุ ตึกคุณหญิงพัฒนา, และ
สํานักหอสมุด ประโยชน์ คือได้ ใช้ ฐานข้ อมูลการออกแบบที่ TDTC บอกรับและที่สร้ างขึ ้นเอง มีสทิ ธิ์เข้ าร่วม
โครงการที่ TDTC จัด จะได้ รับนิตยสารฟรี การยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างกัน แต่สว่ นนี ้ทางคณะไม่
รับเพราะมีคา่ ใช้ จ่าย 10,000 บาท คณะจะให้ เราเลือกแต่เราก็ไม่เลือกเหมือนกัน ตอบมีระยะเวลา 1 ปี ซึง่
เป็ นบริ การใหม่ของสํานักหอสมุด เมื่อทําตอบ แล้ ว ประธานจะแจ้ งรายละเอียดให้ ทราบ

4.สํานักหอสมุดประเมินกรอบประเมินรอบที่4 มาแล้ ว ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้ องการประเมิน
โดยสํานักหอสมุดไม่เกินปี 2561นี ้ มหาวิทยาลัยจะประกันคุณภาพด้ วยเครื่ องมืออะไรก็ได้ แต่ต้องรายงาน
ให้ ตอบโจทย์สํานักหอสมุด ประเมินที่สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับหอสมุด คือ ทักษะที่จําเป็ น 1.การดํารงชีวิต 2.
คุณภาพบัณฑิต 3.ด้ านคุณภาพงานวิจยั 4.ผลการบริ การวิชาการ 5.ผลการประกันคุณภาพภายใน มีผลถึง
สํานักหอสมุดจะต้ องมีแผนใหม่แล้ ว
เรื่องสืบเนื่อง
1.ห้ องสมุดอัตโนมัติในระยะที่2 ผู้อํานวยการให้ หวั หน้ างานพัฒนารายงาน เรื่ องการประเมิน
การใช้ ในแต่ละโมดูท่ ี่ยงั ไม่ได้ ดําเนินการคือ การจัดซื ้อหนังสือ
2. การพิมพ์ลาเบลสําหรับติดหนังสือ ซึง่ เป็ นบรรทัดกระโดดเฉพาะที่มี ฉ.และมี ล. เลยแก้ ไข้
ปั ญหาโดยการพิมพ์ที่ใส่ Excel ประธานเป็ นห่วงในการโอนข้ อมูลทาง Excel ประธานแจ้ งว่าไม่ควร
เสียเวลาในการทํางาน ขอให้ เอาตามระบบซึง่ ไม่ได้ น่าเกลียด ซึง่ ตปท.ก็จดั ทําแบบนี ้ งบวารสารมีงบลงตัว
อยูแ่ ล้ ว ก็ควรจะทํา
3.ระบบซื ้อหนังสือ ประธานอยากให้ เชื่อมโยงกับ IPS CMS สืบกันจากภายนอก ประธาน
ขอให้ นัดประชุมรับระบบในเพส2 เพส3 และควรทําคูม่ ือปฏิบตั งิ าน
เรื่องเพื่อพิจารณา
1.การหยุดรับฐานข้ อมูล IEEE ซึ่งได้ แจ้ งคณะไปแล้ วทัง้ 2 คณะ แต่ไม่มีการตอบรับกลับมา
ทางสํานักหอสมุดจะแจ้ งไปที่กองอธิการฝ่ ายวิชาการ ประธานขอให้ ที่ประชุมเสนอความความคิดว่าควรจะ
เลิกรับฐานข้ อมูล IEEE คือ ที่ประชุมเสนอว่าควรจะยกเลิกเพราะสถิติการใช้ น้อยลงไม่ค้ มุ ค่า ขอให้ ลมัยไป
หาข้ อมูลถ้ าเราจะบอกรับแบบ Singer
2.ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารรังสิตสารสนเทศจากการหาข้ อมูลของรัตนาภรณ์ จากวารสาร
ของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ ยวข้ องกับบรรณารั กษ์ ประมาณ 2,000กับ 2,500 บุคลากรภายใน (อาจารย์ ,
นักศึกษา) มหาวิทยาลัย แนะนําให้ วารสารของมหาวิทยาลัยเป็ นวารสารออนไลน์แล้ ว ที่ประชุมเสนอเก็บ
ค่าตีพิมพ์บทความ บทความละ 2,500 บาท จะเริ่ มในฉบับปี ที่ 24ฉบับที่ 1
3.แจ้ งการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้ าฐานข้ อมูล TCI ประธานแจ้ งควรเข้ าร่วมอย่างยิ่ง
ประธานขอให้ ระวัง เรื่ องการเข้ าฐานไม่ได้ ควรพิจารณาการเตรี ย มแผนตอบคํ าถามว่า ทํ าไมจึงยัง ใช้
กระดาษอยูอ่ ีก
4.งานสัป ดาห์ ห้ อ งสมุด ปี การศึก ษา 2560 จัด ตลาดก็ เ ป็ นคุณ สุริ ย ะ กิ จ กรรมสัน ทนาการ
ประธานอยากให้ มีกิจกรรมเกี่ ยวกับห้ องสมุดสีเขียว เช่น การทํ ากระเป๋ าผ้ า-ลดการใช้ ถุงพลาสติก การ
ประดิษฐ์ ของใช้ จากขวดนํ ้า และควรปรับชื่อของกิจกรรม ให้ เข้ ากับหัวข้ อการคิกการอ่านของคน GENME

5..ห้ องสมุดสีเขียว
เรื่ องการมีสว่ นร่วมของบุคลากร เพิ่ม JOB ของ 7ส.
* 7ส. หรื อห้ องสมุดสีเขียว* การแก้ ไขจุดอ่อนตังแต่
้ เริ่มต้ น
6.สํานักงานสีเขียว
รอง ผอ. เสนอว่าเราจะสมัครตรวจห้ องสมุดสีเขียวภายในปี 2561นี ้ไหม*
ปิ ดการประชุม 13.00 น.

(นางจุรีรัตน์ เกลีย้ งแก้ ว)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ครัง้ ที่ 2/2561
เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
ณ ห้ องประชุม ดร.อุทยั ทุตยิ ะโพธิ ชัน้ 2 อาคารหอสมุด
--------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ
2. นางพัชรา หาญเจริญกิจ
3. นางนฤมล พฤกษศิลป์
4. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
5. นางสาวลมัย ประคอนสี
6. นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว

ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม มีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.การแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โดยมี ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย เป็ นประธาน
ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรี ปทุม เป็ นรองประธานคนที่ 1 และ
ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต เป็ นประธานคนที่ 2 ประธานขอให้
สํานักหอสมุดให้ ตดิ ต่อกลุม่ เครื อข่าย อพส. ที่เป็ นพันธมิตรห้ องสมุดสีเขียวเพื่อต่อยอดในการดําเนินงาน
ห้ องงสมุดสีเขียว
2.การปฏิรูปการศึกษาจากการประชุม ที่ โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 8-11
กุมภาพันธ์ 2561 มีประเด็นที่สําคัญคือ
2.1.อัตราการคงอยู่ เมื่อรับนักศึกษามาแล้ วทําอย่างไรให้ อยูค่ รบ 4 ปี หรื อจนเรี ยนจบโดย
อาศัยวิชาที่สร้ างความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือวิชาธรรมาธิปไตย 101
2.2.การปรับปรุงรายวิชาพื ้นฐาน RSU101 เป็ นเวอร์ ชนั่ ใหม่ ซึง่ จะใช้ ควบคูไ่ ปกับเวอร์ ชนั่ เก่า
2.3.การใช้ เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน

2.4.ยุบ ควบ และปรับปรุงหลักสูตร ซึง่ มีการควบรวมบางหลักสูตรแล้ ว โดยใช้ RSU Model
2018 คือการเรี ยนการสอน ที่ประกอบด้ วย Regenerative Education Start Up………………………
มหาวิทยาลัย จะต้ องปรับปรุง Gen.Ed คือการบอกลารูปแบบการเรี ยนการสอนในการตีกรอบความคิด
ของนักศึกษา แต่หากเป็ นการจุดประกายความคิดของนักศึกษา ด้ วยการสอนทางเลือกของทฤษฎี องค์
ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เชียวชาญที่มีอยูใ่ นโลกวิชาการ และโลกแห่งความเป็ นจริ ง โดยเริ่ มจาก
วิชาธรรมาธิปไตย ที่เป็ นการสอนทังในด้
้ าน Ecology Econom
3.เรื่ องศูนย์ศกึ ษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยจะยังเช่าต่อไปแต่จะไม่มีการเรี ยนการสอน ซึง่
มาตรฐานของ สกว. คือหลักสูตรจะต้ องมีในที่ตงก่
ั ้ อน แล้ วจึงจะมีนอกที่ตงได้
ั ้ ซึง่ ตอนนี ้หลักสูตรย้ าย
กลับมาที่มหาวิทยาลัยรังสิต หมดแล้ ว ศูนย์วิภาวดีจะใช้ เป็ นที่ประชุม หรื อนัดนักศึกษาบางกลุม่ เพื่อติว
เท่านัน้ ประธานแจ้ งว่าเมื่อครบเทอม 2/2560 จะย้ ายห้ องสมุดกลับมาที่มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้อํานวยการ
จะคุยกับ ศิริรัตน์ ถึงการเปลี่ยนแปลง และการกลับมาทํางานที่สาํ นักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
4.บริษัท Book Promotion & Service ได้ มอบสิทธิ์การเข้ าใช้ งานบานข้ อมูล IEEE/IET
Electronic Library (IEL) มูลค่า 2,960,842.- บาท (สองล้ านเก้ าแสนหกหมื่นแปดร้ อยสี่สบิ สองบาทถ้ วน)
โดยให้ ใช้ ฟรี ได้ ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 นี ้ โดยให้ เหตุผลว่ามีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษัท บุ๊ค โปรโมชัน่
มานาน
เรื่องสืบเนื่อง
1.โปรแกรมห้ องสมุดอัตโนมัติ เฟส 2 ได้ ดําเนินการมาแล้ ว ประธานแจ้ ง หัวหน้ าแผนกพัฒนา
ให้ ดําเนินการเรื่ องคูม่ ือการใช้ โปรแกรม
2.การเก็บค่าเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารรังสิตสารสนเทศนัน้ รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิชาการได้ อนุมตั ิแล้ วการเก็บค่าอ่านและตีพิมพ์บทความ บทความละ 2,500 บาท จะเริ่ มในฉบับปี ที่
24 ฉบับที่ 1 ประธานขอให้ ไปเปิ ดบัญชี 2 คน คือรัตนาภรณ์ กับจุรีรัตน์ และขอให้ ระมัดระวังในเรื่ องใบเสร็ จ
เพราะเป็ นเรื่ องของจริ ยธรรม ประธานเสนอว่าโปรแกรม Turnitin
มีประโยชน์มากในการทําวารสาร
ประธานแจ้ งว่าวารสาร รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตปิ ดตัวลงแล้ ว ซึง่ กองบรรณาธิการเป็ นสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกใบเสร็ จค่าอ่านบทความโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และตอนนี ้กําลังมีเรื่ องฟ้องร้ องกันซึง่ เป็ นอาชญากรรมทางการศึกษา ซึง่ จะต้ องรอบคอบในเรื่ องเอกสาร
3..เรื่ องงานสัปดาห์ห้องสมุดที่ผ่านมา ประธานขอให้ เคลียร์ ใบเสร็ จในส่วนของมหาวิทยาลัย
ให้ เรี ยบร้ อย ส่วนรายได้ จากร้ านค้ าในการจัดตลาดนัด ที่เหลือจากการดําเนินงานสัปดาห์ ห้องสมุดนัน้
อาจจะขอใช้ ในการดําเนินงานของสํานักหอสมุด ซึง่ จะต้ องรอบคอบเพราะหน่วยงานอื่นก็คอยตรวจสอบอยู่
เหมือนกัน

เรื่องเพื่อพิจารณา
1.การแต่งตังคณะกรรมการอํ
้
านวยการ และคณะทํางานสํานักงานสีเขียว ซึง่ เป็ นคนละคณะ
กับห้ องสมุดสีเขียว ประธานขอให้ แต่งตังเป็
้ นชุดเดียวกันกับห้ องสมุดสีเขียว ถ้ ายังไม่มีชื่อก็ให้ เพิ่มชื่อเข้ ามา
้
านวยการสํานักงานสีเขียวและห้ องสมุดสีเขียว และ
โดยเปลี่ยนคําสัง่ ใหม่เป็ น เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการอํ
เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินงานสํานักงานสีเขียวและห้ องสมุดสีเขียว ประธานขอให้ รอง ผอ.ทังสอง
้
ฝ่ ายร่ วมกันอบรมให้ ความรู้ กบั บุคลากรสํานักหอสมุด เพื่อสร้ างจิตสํานึก ในเรื่ องกฎเกณฑ์หรื อมาตรฐาน
เมื่อตังขึ
้ ้นมาแล้ วทุกคนต้ องยอมรับได้ โดยนําผลการตรวจประเมินที่ผ่านมานํามาใช้ เพื่อพิจารณาจุดอ่อน
ประธานได้ ให้ ข้อคิดว่า “ทุกสิง่ ทุกอย่างต้ องเริ่มต้ นที่ตวั เราก่อน”
2.การใช้ ยานพาหนะในการปฏิบตั ิงาน ไม่ว่ารถส่วนบุคคลหรื อรถมหาวิทยาลัยหรื อรถรับจ้ าง
(TAXI) เมื่อมีการปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัย จะต้ องจดมิเตอร์ ทงขาไปและขากลั
ั้
บทุกครัง้ โดยเริ่ มตังแต่
้
วันนี ้เป็ นต้ นไป
3.การปรับปรุ งห้ อง Study Room จะมีการเปลี่ยนพื ้นกระเบื ้องยางโดยฝ่ ายออกแบบได้ นําสี
กระเบื ้องมาให้ ผู้อํานวยการเลือกสีแล้ วและที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และปรับปรุ งผนังโดยตกแต่งเป็ นวัสดุ
กันเสียงสะท้ อน และเพิ่มเฟอร์ นิเจอร์ ใหม่ 2 ชุด จะเริ่ มประมาณเดือน เมษายน หรื อ พฤษภาคม นี ้ โดยเริ่ ม
จากเปลี่ยนพื ้นก่อน รอง ผอ. ฝ่ ายพัฒนา เสนอให้ สํานักงานอาคารและสิ่งแวดล้ อมทําร่ างขอบเขตงาน
(Terms of Reference : TOR) เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้ องสมุดสีเขียว มติที่ประชุมรับทราบ

ปิ ดการประชุม 12.00 น.

(นางจุรีรัตน์ เกลีย้ งแก้ ว)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

