รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุด
ครัง้ ที่ 1/2561
เมื่อวันศุกร์ ท่ ี 12 มกราคม 2561
ณ ห้ องประชุม ดร.อุทัย 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.ผ่านเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่านโดยเฉพาะคุณพัชรา ที่ทกุ คน
เหน็ดเหนื่อยก่อนการประเมิน เพราะมาตรฐานในห้ องสมุดสีเขียวไม่มีตวั ชี ้วัดเหมือน กับประกันคุณภาพ
มาตรฐานห้ องสมุดสีเขียวเพียงเพื่อเป็ นแค่ใบเบิกทางซึง่ จะต้ องมีอีกมากที่เราจะต้ องทาต่อเนื่อง ซึง่ จะมี ผล
ต่อเนื่องไปถึงการปฏิบตั งิ านและการให้ บริการ ประธานเสนอให้ การผ่านตรวจประเมินลงในเว็บไซต์ และ
น่ายินดีอีกเรื่ องคือการได้ รับเป็ นบุคคลดีเด่นของคุณนฤมล พฤกษศิลป์
2.ตู้กดเครื่ องดื่ม ซึง่ มีผลเสียเนื่องมาจากการถึงร้ านกาแฟชัน้ 2 ซึง่ จากการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยต้ องการเพิ่มพื ้นที่การเรี ยนรู้สาหรับนักศึกษา โดยให้ มีการเปิ ดไฟให้ สว่าง ทางสานักหอสมุด
จะเน้ นในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม
3.เรื่ องขอเข้ าร่วมโครงการ MIMITDTC LINK จากห้ องการเรี ยนรู้จดุ ตึกคุณหญิงพัฒนา, และ
สานักหอสมุด ประโยชน์ คือได้ ใช้ ฐานข้ อมูลการออกแบบที่ TDTC บอกรับและที่สร้ างขึ ้นเอง มีสิทธิ์เข้ าร่ วม
โครงการที่ TDTC จัด จะได้ รับนิตยสารฟรี การยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างกัน แต่สว่ นนี ้ทางคณะไม่รับ
เพราะมีคา่ ใช้ จา่ ย 10,000 บาท คณะจะให้ เราเลือกแต่เราก็ไม่เลือกเหมือนกัน ตอบมีระยะเวลา 1 ปี ซึง่ เป็ น
บริการใหม่ของสานักหอสมุด เมื่อทาตอบ แล้ ว ประธานจะแจ้ งรายละเอียดให้ ทราบ

4.สานักหอสมุดประเมินกรอบประเมินรอบที่4 มาแล้ ว ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้ องการประเมิน
โดยสานักหอสมุดไม่เกินปี 2561นี ้ มหาวิทยาลัยจะประกันคุณภาพด้ วยเครื่ องมืออะไรก็ได้ แต่ต้องรายงาน
ให้ ตอบโจทย์สานักหอสมุด ประเมินที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ หอสมุด คือ ทักษะที่จาเป็ น 1.การดารงชีวิต 2.
คุณภาพบัณฑิต 3.ด้ านคุณภาพงานวิจยั 4.ผลการบริ การวิชาการ 5.ผลการประกันคุณภาพภายใน มีผลถึง
สานักหอสมุดจะต้ องมีแผนใหม่แล้ ว
เรื่องสืบเนื่อง
1.ห้ องสมุดอัตโนมัติในระยะที่2 ผู้อานวยการให้ หวั หน้ างานพัฒนารายงาน เรื่ องการประเมิน
การใช้ ในแต่ละโมดูท่ ี่ยงั ไม่ได้ ดาเนินการคือ การจัดซื ้อหนังสือ
2. การพิมพ์ลาเบลสาหรับติดหนังสือ ซึ่งเป็ นบรรทัดกระโดดเฉพาะที่มี ฉ.และมี ล. เลยแก้ ไข้
ปั ญ หาโดยการพิ ม พ์ ที่ ใ ส่ Excel ประธานเป็ นห่ว งในการโอนข้ อ มูล ทาง Excel ประธานแจ้ ง ว่า ไม่ค วร
เสียเวลาในการทางาน ขอให้ เอาตามระบบซึ่งไม่ได้ น่าเกลียด ซึ่ง ตปท.ก็จดั ทาแบบนี ้ งบวารสารมีงบลงตัว
อยูแ่ ล้ ว ก็ควรจะทา
3.ระบบซือ้ หนัง สือ ประธานอยากให้ เชื่ อมโยงกับ IPS CMS สืบกันจากภายนอก ประธาน
ขอให้ นัดประชุมรับระบบในเพส2 เพส3 และควรทาคูม่ ือปฏิบตั งิ าน
เรื่องเพื่อพิจารณา
1.การหยุดรับฐานข้ อมูล IEEE ซึ่งได้ แจ้ งคณะไปแล้ วทัง้ 2 คณะ แต่ไม่มีการตอบรับกลับมา
ทางสานักหอสมุดจะแจ้ งไปที่กองอธิการฝ่ ายวิชาการ ประธานขอให้ ที่ประชุมเสนอความความคิดว่าควรจะ
เลิกรับฐานข้ อมูล IEEE คือ ที่ประชุมเสนอว่าควรจะยกเลิกเพราะสถิติการใช้ น้อยลงไม่ค้ มุ ค่ า ขอให้ ลมัยไป
หาข้ อมูลถ้ าเราจะบอกรับแบบ Singer
2.ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารรังสิตสารสนเทศจากการหาข้ อมูลของรัตนาภรณ์ จากวารสาร
ของมหาวิ ท ยาลัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บรรณารั ก ษ์ ป ระมาณ 2,000กับ 2,500 บุค ลากรภายใน (อาจารย์ ,
นักศึกษา) มหาวิทยาลัย แนะนาให้ วารสารของมหาวิทยาลัยเป็ นวารสารออนไลน์แล้ ว ที่ประชุมเสนอเก็บ
ค่าตีพิมพ์บทความ บทความละ 2,500 บาท จะเริ่มในฉบับปี ที่ 24 ฉบับที่ 1
3.แจ้ งการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้ าฐานข้ อมูล TCI ประธานแจ้ งควรเข้ าร่วมอย่างยิ่ง
ประธานขอให้ ระวัง เรื่ องการเข้ าฐานไม่ไ ด้ ควรพิจ ารณาการเตรี ยมแผนตอบคาถามว่า ทาไมจึง ยัง ใช้
กระดาษอยูอ่ ีก
4.งานสัปดาห์ ห้องสมุดปี การศึกษา 2560 จัดตลาดก็ เป็ นคุณสุริยะ กิ จ กรรมสันทนาการ
ประธานอยากให้ มีกิจกรรมเกี่ ยวกับห้ องสมุดสีเขียว เช่น การทากระเป๋ าผ้ า -ลดการใช้ ถุงพลาสติก การ
ประดิษฐ์ ของใช้ จากขวดน ้า และควรปรับชื่อของกิจกรรม ให้ เข้ ากับหัวข้ อการคิกการอ่านของคน GENME

5. ห้ องสมุดสีเขียว
ที่ประชุมเสนอให้ มีการเพิ่ม เรื่ องการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการดาเนินกิจกรรม 7ส ไว้ ใน
Job Description ด้ วย
6. การแต่งตังคณะกรรมการอ
้
านวยการและคณะทางานสานักงานสีเขียว
ที่ประชุมได้ ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลซึ่ง นางพัชรา หาญเจริ ญกิจ รองผู้อานวยการฝ่ าย
พัฒนาซึ่งเป็ นผู้ประสานงานเครื อข่ายห้ องสมุดสีเขียวได้ รวบรวมมา ประกอบด้ วย ที่ปรึกษา บุคลากรที่เป็ น
ตัวแทนจากแผนกต่างๆ ของห้ องสมุด และบุคลากรจากคณะและหน่ว ยงานที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญและ
เกี่ ย วข้ อ งกับ เกณฑ์ ป ระเมิ น ของหมวดต่า งๆ เช่ น วิ ท ยาลัย วิ ศ วกรรมศาสตร์ ส านัก งานอาคารและ
สิ่ ง แวดล้ อม และส านักงานจัดซื อ้ โดยที่ ประชุม มี ความเห็นว่าคณะกรรมการของห้ องสมุดสี เขี ยวและ
สานักงานสี เ ขี ยวควรเป็ นชุดเดียว เนื่ องจากขอบเขตงานและภาระหน้ าที่ รวมทัง้ เกณฑ์ ม าตรฐานของ
ห้ องสมุดสีเขียวและสานักงานสีเขียวมีความคล้ ายคลึงกัน สามารถประชุมไปในคราวเดียวกันได้ ทัง้ นี ้
ประธานได้ มอบหมายให้ นางพัชรา หาญเจริ ญกิจ รี บติดต่อทาบทามเพื่อแต่งตังเป็
้ นซึ่งเป็ นคณะกรรมการ
เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการตรวจประเมินสานักงานสีเขียวในปี พ.ศ. 2562 ต่อไป
7. ผลการตรวจประเมินห้ องสมุดสีเขียว ประจาปี พ.ศ. 2560
ประธานฯ ได้ นาผลผลการตรวจประเมินห้ องสมุดสีเขียว ประจาปี พ.ศ. 2560 มาพิจารณา
ในที่ประชุมและมีความเห็นว่า หมวดที่ 8 เป็ นหมวดที่สานักหอสมุดได้ คะแนนน้ อยที่สุดคือ ได้ 4 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งผู้ประเมินระบุว่าสานักหอสมุดไม่ได้ กาหนดตัวชี ้วัดไว้ ทาให้ ไม่มีการกาหนด
แผนหรื อเป้าหมายรวมทังผลสั
้
มฤทธิ์ ของการดาเนินกิจกรรมตามหมวดต่างๆ สิ่งที่สานักหอสมุดต้ องทา
ต่อไป คือ การกาหนดเป้าหมายในการลดการใช้ พลังงาน น ้า ของเสีย รวมทังโครงการและกิ
้
จกรรมที่ต้องมี
เป้าหมาย ตัวชี ว้ ัดที่ ชัดเจน และเผยแพร่ ให้ บุคลากรและผู้เกี่ ย วข้ องได้ รั บทราบโดยทั่วกัน เพื่ อให้ การ
ดาเนินงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและเห็นผลสัมฤทธิ์ได้ อย่างชัดเจน
นางพัช รา หาญเจริ ญ กิ จ รองผู้อานวยการส านักหอสมุดและผู้ประสานงานเครื อ ข่ า ย
ห้ องสมุดสีเขียวชี ้แจงว่า สถิติใช้ ไฟฟ้า เชื ้อเพลิง น ้า ของเสีย และกระดาษ ที่นาไปคานวณและนาเสนอใน
หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้ องสมุดสีเขียวเป็ นสถิตริ ะหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ขณะนี ้
กาลังรวบรวมสถิตขิ องเดือนธันวาคม จากนันจะน
้ ามาเปรี ยบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560 จะ
เห็นแนวโน้ มเพื่อนามากาหนดเป้าหมายการจัดการพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ สาหรับปี พ.ศ. 2562 ได้
และจะได้ รายงานให้ ผ้ บู ริหารได้ รับทราบต่อไป

ปิ ดการประชุม 13.00 น.

(นางจุรีรัตน์ เกลีย้ งแก้ ว)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุด
ครัง้ ที่ 2/2561
เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
ณ ห้ องประชุม ดร.อุทัย 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 ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย เป็ นประธาน ดร.
อภิรดี อานรรฆมณี ผู้อานวยการสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรี ปทุม เป็ นรองประธานคนที่ 1 และ ดร.มลิ
วัลย์ ประดิษฐ์ ธีระ ผู้อานวยการสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต เป็ นประธานคนที่ 2 ประธานขอให้
สานักหอสมุดให้ ติดต่อกลุม่ เครื อข่าย อพส. ที่เป็ นพันธมิตรห้ องสมุดสีเขียวเพื่อต่อยอดในการดาเนินงาน
ห้ องงสมุดสีเขียว
2.การปฏิรูปการศึกษาจากการประชุม ที่ โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 8-11
กุมภาพันธ์ 2561 มีประเด็นที่สาคัญคือ
2.1.อัตราการคงอยู่ เมื่อรับนักศึกษามาแล้ วทาอย่างไรให้ อยู่ครบ 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 นจริง โดยเริ่มจากวิชา
ธรรมาธิปไตย ที่เป็ นการสอนทังในด้
้ าน Ecology Econom
3.เรื่ องศูนย์ศกึ ษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยจะยังเช่าต่อไปแต่จะไม่มีการเรี ยนการสอน ซึง่
มาตรฐานของ สกว. คือหลักสูตรจะต้ องมีในที่ตงก่
ั ้ อน แล้ วจึงจะมีนอกที่ตงได้
ั ้ ซึ่งตอนนี ้หลักสูตรย้ าย
กลับมาที่มหาวิทยาลัยรังสิต หมดแล้ ว ศูนย์วิภาวดีจะใช้ เป็ นที่ประชุม หรื อนัดนักศึกษาบางกลุม่ เพื่อติว
เท่านัน้ ประธานแจ้ งว่าเมื่อครบเทอม 2/2560 จะย้ ายห้ องสมุดกลับมาที่มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้อานวยการจะ
คุยกับ ศิริรัตน์ ถึงการเปลี่ยนแปลง และการกลับมาทางานที่สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
4.บริษัท Book Promotion & Service ได้ มอบสิทธิ์การเข้ าใช้ งานบานข้ อมูล IEEE/IET
Electronic Library (IEL) มูลค่า 2,960,842.- บาท (สองล้ านเก้ าแสนหกหมื่นแปดร้ อยสี่สิบสองบาทถ้ วน)
โดยให้ ใช้ ฟรี ได้ ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 นี ้ โดยให้ เหตุผลว่ามีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษัท บุ๊ค โปรโมชัน่
มานาน
เรื่องสืบเนื่อง
1.โปรแกรมห้ องสมุดอัตโนมัติ เฟส 2 ได้ ดาเนินการมาแล้ ว ประธานแจ้ ง หัวหน้ าแผนกพัฒนา
ให้ ดาเนินการเรื่ 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 ย ธรรม ประธานเสนอว่า โปรแกรม Turnitin มี ประโยชน์ ม ากในการท าวารสาร
ประธานแจ้ งว่าวารสาร รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตปิ ดตัวลงแล้ ว ซึง่ กองบรรณาธิการเป็ นสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกใบเสร็ จค่าอ่านบทความโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และตอนนี ้กาลังมีเรื่ องฟ้องร้ องกันซึง่ เป็ นอาชญากรรมทางการศึกษา ซึง่ จะต้ องรอบคอบในเรื่ องเอกสาร
3..เรื่ องงานสัปดาห์ห้องสมุดที่ผ่านมา ประธานขอให้ เคลียร์ ใบเสร็ จในส่วนของมหาวิทยาลัย
ให้ เรี ยบร้ อย ส่วนรายได้ จากร้ านค้ า ในการจัดตลาดนัด ที่เหลือจากการดาเนินงานสัปดาห์ห้องสมุด นัน้
อาจจะขอใช้ ในการดาเนินงานของสานักหอสมุด ซึง่ จะต้ องรอบคอบเพราะหน่วยงานอื่นก็คอยตรวจสอบอยู่
เหมือนกัน
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การแต่งตังคณะกรรมการอ
้
านวยการและคณะทางานสานักงานสีเขียว ซึ่งเป็ นคนละคณะ
กับห้ องสมุดสีเขียว ประธานขอให้ แต่งตังเป็
้ นชุดเดียวกันกับห้ องสมุดสีเขียว ถ้ า บุคคลใดยังไม่มีชื่อก็ให้ เพิ่ม

ชื่อเข้ ามาโดยเปลี่ยนคาสัง่ ใหม่เป็ น เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการอ
้
านวยการสานักงานสีเขียวและห้ องสมุดสี
เขียว และเรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานสานักงานสีเขียวและห้ องสมุดสีเขียว ประธานขอให้ รอง
ผอ.ทังสองฝ่
้
ายร่วมกันอบรมให้ ความรู้ กบั บุคลากรสานักหอสมุด เพื่อสร้ างจิตสานึก ในเรื่ องกฎเกณฑ์หรื อ
มาตรฐานเมื่อตังขึ
้ ้นมาแล้ วทุกคนต้ องยอมรับได้ โดยนาผลการตรวจประเมินที่ผา่ นมานามาใช้ เพื่อพิจารณา
จุดอ่อนประธานได้ ให้ ข้อคิดว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างต้ องเริ่มต้ นที่ตวั เราก่อน”
2. การกาหนดนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม สืบเนื่องจากนางพัชรา หาญเจริญกิจ รองผู้อานวย
การสานักหอสมุดได้ ไปร่วมฟั งการชี ้แจงเรื่ อง โครงการสานักงานที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม (Green Office)
ที่จดั โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด ล้ อม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เป็ นการให้ ความรู้เรื่ องเกณฑ์การ
ประเมินสานักงานสาหรับหน่วยงานที่มีความสนใจจะขอรับการประเมินฯ และมีเรื่ องนโยบายด้ านสิ่งแวด
ล้ อมที่สานักหอสมุดควรรี บพิจารณาเพื่อประกาศให้ บคุ ลากรและสาธารณชนได้ ทราบ ซึง่ เรื่ องนี ้ประธานฯ
และที่ประชุมมีความเห็นว่าควรนานโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมและพลังงานที่สานักหอสมุดเพิ่งประกาศใช้ ไป
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 มาใช้ ไปก่อนเนื่องจากเป็ นนโยบายที่แสดงถึงวิสยั ทัศน์และเจตนา
รมณ์ของสานักหอสมุดที่จะการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมของสานักหอสมุดอย่างจริงจัง และสานักหอ
สมุดมีแนวทางในการส่งเสริ มส่วนร่วมของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่ องการใช้ พลังงาน
และทรัพยากรตามหลักการ 1A3Rs ที่ปฏิบตั ิตอ่ เนื่องมาตังแต่
้ ปีการศึกษา 2557 ทังนี
้ ้ ขอให้ ประกาศใช้
ควบคูไ่ ปกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่ อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ซึง่ ประกาศใช้ ไปเมื่อวันที่ 30
มิถนุ ายน 2560 และเสนอให้ เผยแพร่ให้ บคุ ลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้ องได้ รับทราบโดยทัว่ กัน
3. การกาหนดเป้าหมายการลดการใช้ พลังงานและลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ประธานฯ
แจ้ งว่าสานักหอสมุดได้ กาหนดเป้าหมายการลดการใช้ พลังงานและลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก สาหรับปี
พ.ศ. 2561 และเผยแพร่ให้ บคุ ลากรและสาธารณชนได้ รับทราบ ซึง่ เป้าหมายที่กาหนดขึ ้นนี ้เทียบมาจากผล
การดาเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560 และแนวโน้ มที่คาดว่าสานักหอสมุดจะสามารถดาเนินการได้
สาหรับปี พ.ศ. ดังนี ้
1. พลังงาน
1.1 ไฟฟ้า
1.2 เชื ้อเพลิง
2. น ้า
3. กระดาษ
4. ก๊ าซเรื อนกระจก

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 10
ปริมาณการใช้ เชื ้อเพลิง ไม่เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2560
ปริมาณการใช้ น ้า ไม่เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2560
ปริมาณการใช้ กระดาษ ไม่เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2560
ปริมาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ไม่เพิ่มขึ ้นจากปี
พ.ศ. 2560

เรื่องอื่นๆ
1. การใช้ ยานพาหนะในการปฏิบตั ิงาน ไม่ว่ารถส่วนบุคคลหรื อรถมหาวิทยาลัยหรื อรถรับจ้ าง
(TAXI) เมื่อมีการปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัย จะต้ องจดมิเตอร์ ทงขาไปและขากลั
ั้
บทุกครัง้ โดยเริ่ มตังแต่
้
วันนี ้เป็ นต้ นไป
2. การปรับปรุงห้ อง Study Room จะมีการเปลี่ยนพื ้นกระเบื ้องยางโดยฝ่ ายออกแบบได้ นาสี
กระเบื ้องมาให้ ผู้อานวยการเลือกสีแล้ วและที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และปรับปรุงผนังโดยตกแต่งเป็ นวัสดุ
กันเสียงสะท้ อน และเพิ่มเฟอร์ นิเจอร์ ใหม่ 2 ชุด จะเริ่ มประมาณเดือน เมษายน หรื อ พฤษภาคม นี ้ โดยเริ่ ม
จากเปลี่ยนพื ้นก่อน รอง ผอ. ฝ่ ายพัฒนา เสนอให้ สานักงานอาคารและสิ่งแวดล้ อมทาร่ างขอบเขตงาน
(Terms of Reference : TOR) เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้ องสมุดสีเขียว มติที่ประชุมรับทราบ
ปิ ดการประชุม 12.00 น.

(นางจุรีรัตน์ เกลีย้ งแก้ ว)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุด
ครัง้ ที่ 3/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ ี 22 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้ องประชุม ดร.อุทัย 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.การใช้ งบประมาณประจาปี การศึกษา 2561 ประธานในที่ประชุมแจ้ งว่าสิ ้นเดือนธันวาคม
2561 นี ้ จะสิ ้นสุดการศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 แล้ วสาหรับโครงการต่างๆในเทอม 1 นี ้ให้ รีบดาเนินการให้
เสร็จก่อนสิ ้นเทอม และให้ รายงาน PDCA มาตามขันตอน
้
ในตอนนี ้สานักงานวางแผนจะเข้ มงวดในการ
รายงานผลโครงการในรูปแบบ PDCA ซึง่ ในปี การศึกษา 2560 สานักหอสมุดมีโครงการที่ต้องแก้ ไขหลาย
โครงทาให้ การปิ ดงบประมาณไม่นิ่ง ในปี การศึกษานี ้จึงให้ รีบรายงานผลเพราะจะได้ มีเวลาตรวจสอบและ
สะดวกในการปิ ดงบประมาณประจาปี
2.ผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายในปี 2560 ปี นีส้ านักงานประกันคุณภาพรายงานผล
รวดเร็ วเพราะสานักงานประกันคุณภาพก็ถกู ประเมินด้ วยคณะเหมือนกัน สาหรับ ในส่วนของสานักหอสมุด
มีจดุ เด่น 4 ข้ อ
- มีแผนและการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ที่ชดั เจน
- มีหลายโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้ นกั ศึกษาใช้ เวลาว่างให้ เกิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ทรัพยากร
ของสานักหอสมุด เช่น โครงการให้ นกั ศึกษาทางานระหว่างเรี ยน ส่งเสริมการอ่าน เป็ นต้ น
- มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในภาระงานหลัก เช่น RFID ฐานข้ อมูลออนไลน์ Tu-Thaipul เป็ นต้ น

- เป็ นหน่วยงานที่เน้ นการปฏิบตั งิ าน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้ อม เช่น โครงการห้ องสมุดสีเขียว
และมี ข้ อ เสนอแนะคื อ ควรมี ก ารน าผลงานวิ จัย ฉบับ เต็ม ที่ เ ป็ นผลงานของบุค ลากรและนัก ศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยรังสิต มาจัดทาเป็ น E-Book เพื่อให้ บริ การในห้ องสมุดออนไลน์ ซึ่งเป็ นการให้ บริ การแก่ผ้ ูที่
สนใจศึกษา และอ้ างอิงสาหรับการทาวิจยั ของตนเองในอนาคต ประธานในที่ประชุมขอให้ แผนกเทคนิค
และแผนกพัฒนาช่วยกันคิด ระบบในการให้ บริ การ ซึ่งการให้ บริ การสานักหอสมุดได้ ลิงค์ไปที่ไทยลิสอยู่
แล้ วแต่ไม่มีคลังเก็บข้ อมูลของสานักหอสมุดเอง ในปี การศึกษาหน้ าขอให้ มีระบบการจัดเก็บและสืบค้ นจะ
ได้ เป็ นคลังปั ญญาของมหาวิทยาลัยด้ วย
3.การประชุมหารื อเรื่ องความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการใช้ สารสนเทศทางการศึกษา
ระหว่าง สกอ.และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วันที่ 17 ตุลาคม 2561
4.สถาบันร่วมผลิตแพทย์ รพ.ราชวิถี ขอใช้ โปรแกรม SPSS และ Turnitin โดยแจ้ งผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในที่ประชุมได้ ให้ หัวหน้ าแผนกเทคนิคให้ Account ไปแล้ วและให้
สถาบันวิจยั ไปดาเนินการต่อไป
5.ความร่วมมือในการยืมหนังสือระหว่างห้ องสมุด TU-Thaipul ประธานในที่ประชุมได้ แจ้ งว่าเพิ่ม
อีกหนึง่ สถาบันคือมหาวิทยาลัยมหิดลซึง่ ไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อหรื อไม่เมื่อมีมหาวิทยาลัยมหิดล
มาร่วมด้ วย การยืมระหว่างห้ องสมุดของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต กลับเป็ นว่าทางห้ องสมุดของเรา
ให้ ยืมมากกว่าเป็ นผู้ยืม ซึง่ ทางห้ องสมุดจะต้ องมีการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้ เพราะทุกอย่างเป็ นต้ นทุนของ
มหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมแจ้ งว่าในการสัง่ ซื ้อหนังสือของอาจารย์ให้ ระบุรายวิชาที่ใช้ สอนด้ วยถ้ า
หนังสือเล่มนันใช้
้ ในรายวิชาน้ อยทางสานักหอสมุดจะได้ ใช้ บริการ TU-ThaiPul ในปั จจุบนั นี ้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ยืมหนังสือของมหาวิทยาลัยเอกชนเยอะมากต่อไปอาจจะมีการพิจารณาเก็บค่าส่งด้ วย
6.ผู้อานวยการสานักหอสมุดจะเดินทางไปประเทศอิหร่านในการประชุม ASAIHL Conference
2018 ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2561 โดยการเลือกของ สออ. ลงทะเบียนได้ 3 คน มีอาจารย์ชาติชาย
แทนอธิการบดี อาจารย์ นายแพทย์วรชัย เขียนเรื่ อง บทบาทบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสาย
วิทยาศาสตร์ และ ดร.มลิวลั ย์ เขียนเรื่ องบทบาทห้ องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยจะเดินทางวันที่
9 ธันวาคม กลับวันที่ 14 ธันวาคม
7.การบริหารความเสี่ยงของสานักหอสมุด จากที่ประชุมฝ่ ายวิชาการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่
ผ่านมา ในปี การศึกษานี ้ให้ ตงความเสี
ั้
่ยงเฝ้าระวังตังแต่
้ ต้นปี และมาตรการที่มีเมื่อสิ ้นปี ต้ องดูว่าความเสี่ยง
ลดลงหรื อไม่สาหรับในส่วนของสานักหอสมุดคือจริยธรรมและความปลอดภัย ประกอบด้ วยการให้ ความรู้
เรื่ องการละเมิด ลิขสิทธิ์ให้ ความรู้เรื่ อง Turnitin กล้ องวงจรปิ ด ซึง่ ตอนนี ้เสียทุกตัว ตัวกล้ องเสีย 3 ตัว ที่
เหลือฮาร์ ดดิสเสีย กล้ องวงจรปิ ดตึกอื่นๆใช้ ระบบดิจิทลั แล้ ว แต่สานักหอสมุดยังใช้ แบบอนาล็อก ผอ.ให้
หัวหน้ าแผนกพัฒนาเขียนมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ มีงบประมาณอยู่ 82,000 บาท อะไรที่ทาได้ ก่อนก็ให้
รี บทาส่วนที่เหลือจะได้ ใช้ งบประมาณในปี ต่อไป

8.สรุปยอดเงินในบัญชีของสานานักหอสมุด ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่เปิ ดบัญชีโดย
นางพัชรา หาญเจริญกิจ และนางนฤมล พฤกษศิลป์ จานวน 3 บัญชีดงั ต่อไปนี ้
บัญชีที่
1
2

เลขบัญชี
875-7-00077-6
875-7-00060-2

จานวนเงิน
162,449.30
94,930.70

3

875-7-00183-2
รวม 3 บัญชี

274,255.49
531,635.49

หมายเหตุ
บัญชีนี ้เบิกสารองใช้ ในห้ องสมุด
50,000 บาท
(ห้ าแสนสามหมื่นหนึง่ พันหก
ร้ อยสามสิบห้ าบาทสี่สิบเก้ า
สตางค์)

9.สรุปยอดเงินในบัญชีของสานานักหอสมุด ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่เปิ ดบัญชีโดย
นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว และนางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ จานวน 1 บัญชีดงั ต่อไปนี ้
บัญชีที่
1

เลขบัญชี
020-0-08585-0

จานวนเงิน
20,242.69

หมายเหตุ
ณ วันที่ 4 ก.ย.61

มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มีการแก้ ไข
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
1.การดาเนินงานสานักงานสีเขียว ประธานขอให้ รอง ผอ.ฝ่ ายพัฒนารายงานผลการดาเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

ผลการดาเนินงานกิจกรรม โครงการสานักงานสีเขียว ประจาปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษา S ได้ ดาเนินการครบทัง้ 4 กิจกรรม ได้ แก่
1. กิจกรรมอบรมให้ ความรู้เรื่ องสานักงานสีเขียว - จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561
2. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์
- จัดนิทรรศการให้ ความรู้เรื่ อง “สานักงานสีเขียว” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561
- จัดบอร์ ดประชาสัมพันธ์และทาสติกเกอร์ รณรงค์การใช้ พลังงานและทรัพยากร
3. กิจกรรมปรับปรุงด้ านกายภาพ - ตกแต่งสวนด้ านหน้ าอาคารหอสมุด ติดตังถั
้ งขยะพร้ อมระบุประเภท
และติดตังที
้ ่ดกั ไขมันในห้ องพักรับประทานอาหาร ชัน้ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 มีกิจกรรมที่ได้ ดาเนินการแล้ ว ได้ แก่
1.กิจกรรมการฝึ กซ้ อมระงับอัคคีภยั สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยากรจากสานักงานอาคาร
และสิ่งแวดล้ อม เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2561 ขณะนี ้รอรายงานผลพร้ อมข้ อเสนอแนะจาก
สานักงานอาคารฯ และการบันทึกภาพและภาพยนตร์ จาก RSU Media
2.กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้ อม – จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้ วย
2.1 การทาป้าย/สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เพิ่มเติม
2.2 จัดบอร์ ดนิทรรศการสิ่งแวดล้ อม เรื่ องการประหยัดพลังงาน และเรื่ องการจัดการขยะ
2.3 กิจกรรมตอบคาถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
2.4 กิจกรรมทาน ้ายาอเนกประสงค์
2.5 กิจกรรม DIY ผลิตของใช้ จากขวดน ้าพลาสติก
2.6 กิจกรรม DIY ผลิตของใช้ จากแผ่นซีดีเก่า
3. การปรับปรุงด้ านกายภาพ – ปรับปรุงสวนด้ านหน้ าอาคารหอสมุดต่อเนื่องจากงบฯ ภาคการศึกษา S
ข้ อเสนอแนะ
1. ทาบันทึกฯ ขอจัดซื ้อน ้ายาทาความสะอาดที่ไม่เป็ นพิษต่อสิงแวดล้ อมเป็ นกรณีพิเศษ
2. สารวจจานวนเจ้ าหน้ าที่และเวลาทาการของสานักงานต่างๆ ที่มาทาการในอาคารหอสมุด พร้ อมขอ
ความร่วมมือเรื่ องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้ อม
3.สารวจจานวนผู้ใช้ งานและจานวนชัว่ โมงการใช้ งานห้ องประชุม 7-100 และห้ อง Study Room เพื่อ
นามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการคานวณหาค่า EUI สาหรับปี การศึกษา 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
การบอกรับฐานข้ อมูลเพิ่มในปี การศึกษา 2561 ปี นี ้งบประมาณเหลือจากการจัดสรรแล้ ว
100,000 บาท และอาจจะมีงบเหลือจากวารสารบางฉบับที่ปิดตัวไปตอนนี ้สานักหอสมุดขาดฐานข้ อมูล
ทางด้ านศิลปะ จากการที่ รอง ผอ.ฝ่ ายเทคนิคฯ กับหัวหน้ าแผนกเทคนิค ไปประชุมร่วมกับวิทยาลัย
นานาชาติจีนเกี่ยวกับเรื่ องการบอกรับวารสาร CNKI เขาจะให้ ทดลองใช้ 3 เดือน ตอนนี ้มหาวิทยาลัยมี
นักศึกษาจีนเยอะสานักหอสมุดอยากให้ มีฐานข้ อมูลรองรับนักศึกษากลุม่ นี ้
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ประธานในที่ประชุมขอให้ หวั หน้ าสานักงานเลขานุการขอข้ อมูลจากหัวหน้ าแม่บ้านเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดทุกรายการ และปริมาณการใช้ ใน 1 เทอม
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ปิ ดการประชุม 12.00 น.

(นางจุรีรัตน์ เกลีย้ งแก้ ว)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุด
ครัง้ ที่ 1/2562
เมื่อวันศุกร์ ท่ ี 19 เมษายน 2562
ณ ห้ องประชุม ดร.อุทัย 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.การใช้ งบประมาณประจาและงบประมาณโครงการประจาปี การศึกษา 2561 ที่ยงั ไม่ได้
ดาเนินการ และบางโครงการก็ต้องระงับเพราะเป็ นที่ทราบกันว่าสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่เอื ้อใน
การดาเนินงานบางโครงการ สาหรับห้ องสมุดมี 4 โครงการที่ที่ยงั ไม่ได้ ดาเนินการ
-โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้ อมทางกาบภาพของอาคารหอสมุด (Study Room)
ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับการรี โนเวทห้ องสมุด โครงการนี ้จึงขอชะลอ
-โครงการจัดหาประตูและระบบควบคุมทางเข้ าอัตโนมัติประธานในที่ประชุมขอมติวา่ จะ
ดาเนินการอย่างไรต่อไปครัง้ แรกมีการจัดหามา 2 ทาวเวอร์ ซึง่ จะมีเฉพาะทางเข้ า อาจจะต้ องจัดหาอีก 1
ทาวเวอร์ เพื่อเป็ นทางออก ประธานขอให้ ติดต่อฝ่ ายจัดซื ้อ ซึง่ มีเวลาเหลือแค่เดือนกว่าๆ
-โครงการนิทรรศการเหตุการณ์และวันสาคัญของมหาวิทยาลัย รองผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนา
แจ้ งว่าจะทานิทรรศการเรื่ องเกี่ยวกับพระพิฆเนศ ประธานขอเสนอให้ ไปสัมภาษณ์อาจารย์วสันต์
-โครงการบริ การชุมชน หัวหน้ าฝ่ ายเทคนิคแจ้ งว่าได้ จดั ทาแผนของโครงการไว้ แล้ วและจะ
ดาเนินการปลายเดือนพฤษภาคมนี ้ ประธานแจ้ งว่าไม่อยากให้ ใช้ ทนุ ไปกับการดาเนินงานมากกว่าการซื ้อ
ของไปบริจาค สาหรับสิ่งของขอให้ เป็ นการขอรับบริจาค

1.2.การเดินบัญชีธนาคารของสานักหอสมุด ประธานในที่ประชุมเสนอว่าขอให้ มีการรวมบัญชี
ซึง่ บัญชีสานักหอสมุดที่เปิ ดบัญชีโดย นางพัชรา และนางนฤมล ซึง่ มีถึง 3 บัญชี ควรรวมให้ เป็ นบัญชีเดียว
เพื่อความสะดวกในการใช้ เงิน และควรจะนาเงินมาใช้ ในการสัมมนาหรื อการศึกษาดูงานต่างประเทศของ
บุคลากรสานักหอสมุดเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
สรุปยอดเงินในบัญชีของสานานักหอสมุด ณ วันที่ 19 เม.ย.62 ที่เปิ ดบัญชีโดย นางพัชรา หาญ
เจริญกิจ และนางนฤมล พฤกษศิลป์ จานวน 3 บัญชีดงั ต่อไปนี ้
บัญชีที่
1
2

เลขบัญชี
875-7-00077-6
875-7-00060-2

จานวนเงิน
231,632.70
122,651.11

3

875-7-00183-2
รวม 3 บัญชี

274,255.49
628,539.30

หมายเหตุ
บัญชีนี ้เบิกสารองใช้ ในห้ องสมุด
50,000 บาท
(หกแสนสองหมื่นแปดพันห้ า
ร้ อยสามสิบสตางค์)

สรุปยอดเงินในบัญชีของสานักหอสมุด ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่เปิ ดบัญชีโดยนางจุรีรัตน์
เกลี ้ยงแก้ ว และนางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ จานวน 1 บัญชีดงั ต่อไปนี ้
บัญชีที่
1

เลขบัญชี
020-0-08585-0

จานวนเงิน
24,020.25

หมายเหตุ
ณ วันที่18 เม.ย.62

1.3.แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรประจาปี 2561 ซึง่ ในปี นี ้มหาวิทยาลัย
มีการเปลี่ยนเกณฑ์ในการให้ คะแนน ประธานให้ มีการเทียบคะแนนให้ อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกันทุกแผนก
ในปี นี ้มหาวิทยาลัยจะมีการดูและวิเคราะห์ทกุ คะแนนเพราะมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการเลิกจ้ าง
บุคลากรสายเจ้ าหน้ าที่
1.4.การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการสานักหอสมุดประจาปี 2561 ประธานแจ้ งว่า
จะต้ องยื่นขอรับการพิจารณาทางดาวน์โหลดได้ จากสถาบันวิจยั
1.5.ความคืบหน้ า TU-Thaipul ได้ มีเพิ่มมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ ามา ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยมหิดล
หากมีการขอสาเนาบทความจะให้ ได้ แค่ 10 หัวข้ อเท่านันใครขอก่
้
อนได้ ก่อน และจะมีคา่ ใช้ จา่ ย
มหาวิทยาลัยต่อไปที่จะเข้ าร่วมคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.6.สานักหอสมุดจะเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุมเครื อข่ายห้ องสมุดโรงเรี ยนแพทย์ประจาปี 2562
โดยจัดภายในเดือนกรกฎาคม 2562 นี ้ ประธานขอปรึกษาว่าควรจัดหรื อไม่อย่างไร ควรศึกษางานวิจยั ของ

สถาบันนันๆ
้ (Digital Common) เครื อข่ายความร่วมมือของห้ องสมุดทางการแพทย์ ประธานแจ้ งว่า ต้ น
เดือนกรกฎาคม (1-13 กรกฎาคม) ต้ องไปยุโรป ในการประชุมครัง้ นี ้จะเรี ยนเชิญคุณหมอศุภชัย ในการ
ต้ อนรับผู้เข้ าร่วมประชุมโดยใช้ ห้อง 801 อาคารอาทิตย์อไุ รรัตน์ ที่ประชุมเสนอขอให้ เป็ นครึ่งเดือนหลังของ
เดือนกรกฎาคม
1.7.การตรวจเยี่ยมให้ คาปรึกษาในการประเมินสานักงานสีเขียวของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์อจั ฉรา จิกลุ ชัยวงศ์ วิทยากรโครงการประเมินสานักงานสีเขียว ประธานแจ้ งขอให้ จองที่จอดรถ
หน้ าอาคารหอสมุด วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.-16.30 น.
1.8.ผู้อานวยการสานักหอสมุดได้ รับเลือกเป็ นประธานชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสาร
สนเทศนานาชาติของสมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯและเป็ นกรรมการบริหารไป
ด้ วยโดยตาแหน่ง
1.9.จากการเชิญหน่วยงานที่อยูช่ นั ้ 1 ของอาคารหอสมุด เพื่อซักซ้ อมความเข้ าใจในเรื่ อง
สานักงานสีเขียว ซึง่ หน่วยงานเข้ าร่วมประชุมต้ องการป้ายรณรงค์ตา่ งๆ เช่น ป้ายรณรงค์การใช้ ไฟฟ้า การ
เปิ ดปิ ดเครื่ องปรับอากาศ รณรงค์ไม่นาโฟมเข้ ามาในอาคาร สาหรับเจ้ าหนาที่ตารวจมหาวิทยาลัย รอง
ผู้อานวยการตารวจมหาวิทยาลัยแจ้ งว่ามีการเข้ าออกไม่แน่นอน
ทางสานักงานจะจัดคนให้ มาประจา
ประมาณ 4-5 คน และจะเชิญมาพบผู้อานวยการสานักหอสมุด
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มีการแก้ ไข
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
เรื่ องการทบทวนของฝ่ ายบริ หาร (หมวดที่ 1 การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงาน
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 การติดตามผลการดาเนินงานปรับปรุ งระบบฯ ที่ผ่านมา
หัวหน้ าคณะทางานฯ ทัง้ 5 คณะ ได้ แก่ คณะทางานด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อม คณะทางาน
ด้ านการประชามสัมพันธ์ฯ คณะทางานด้ านการจัดการพลังงาน คณะทางานด้ านการจัดการของเสีย และ
คณะทางานด้ านการจัดการก๊ าซเรื อนกระจก ได้ สรุปผลการดาเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – เดือน
ธันวาคม 2561 ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการสานักงานสีเขียวและห้ องสมุดสีเขียวฯ ได้ รับทราบใน
การประชุมฯ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 และเลขานุการได้ บนั ทึกไว้ ในรายงานการ
ประชุมเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้ อม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารสานักหอสมุดโดยผู้อานวยการสานักหอสมุดเป็ นประธานในการ
ประชุมได้ พิจารณาทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้ อมสาหรับปี พุทธศักราช 2562 ให้ มีสอดคล้ องและครอบคลุม
ประเด็นตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวทัง้ 4 ประเด็น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครัง้ ที่ 1/2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 และจะได้ เผยแพร่ให้ บคุ ลากรและผู้เกี่ยวข้ องได้ รับทราบโดยทัว่ กัน
วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรื อทีมงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารสานักหอสมุดได้ ทาการทบทวนรายชื่อคณะกรรมการอานวยการ
สานักงานสีเขียวและห้ องสมุดสีเขียวฯ ปี พุทธศักราช 2561 และคณะกรรมการดาเนินงานสานักงานสีเขียว
และห้ องสมุดสีเขียวฯ ปี พุทธศักราช 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารฯ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 โดยที่ประชุมฯ เสนอให้ มีการแก้ ไขปรับปรุง ดังนี ้
1. เสนอชื่อ อาจารย์ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์ ผู้อานวยการสานักงานอาคารและสิ่งแวดล้ อม
เป็ นที่ปรึกษาแทน รศ.วิสตู ร จิระดาเกิง ซึง่ ขอลาออกจากการเป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต
2. เสนอชื่อ ดร.เจริ ญวิชญ์ หาญแก้ ว อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม เป็ น
กรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน
ทังนี
้ ้ เลขานุการฯ ได้ ทาบทามและมีคาสัง่ แต่งตังต่
้ อไป
วาระที่ 4 การติดตามผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม การปฏิบัตติ ามกฎหมาย รวมถึง
แนวทางการแก้ ไขปรับปรุ งและพัฒนา
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานฯ แจ้ งว่าได้ เสนอให้ กรรมการฯ ได้ พิจารณาทบทวนเอกสาร
ด้ านสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ การระบุประเด็นปั ญหาและการประเมินปั ญหาสิ่งแวดล้ อมและการใช้ ทรัพยากร
ของปี พุทธ
ศักราช 2561 รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวข้ อง เพื่อปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับสภาพปั จจุบนั และจะได้ นาเสนอใน
การ ประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ ครัง้ ต่อไป
วาระที่ 5 การสื่อสารและข้ อคิดเห็นด้ านสิ่งแวดล้ อม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุดฯ เสนอให้ เพิ่มช่องทางการสื่อสารและเสนอ
ข้ อคิดเห็นไว้ บนเว็บไซต์ของสานักหอสมุด http://library.rsu.ac.th รวมทังตามเคาน์
้
เตอร์ บริการจุดต่างๆ
ภายในสานัก หอสมุด เพื่อรับทราบปั ญหาและข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ ดียิ่งขึ ้น

วาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่ งผลกระทบต่ อความสาเร็จในการดาเนินงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุดฯ มีความเห็นว่า จานวนนักศึกษาใหม่ของปี
การศึกษา 2562 อาจส่งผลต่องบประมาณการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพที่ต้องใช้ งบประมาณจานวน
มาก ซึง่ สานัก หอสมุดจะพยายามจัดสรรงบประมาณการปรับปรุงเรื่ องต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ น
เร่งด่วนให้ มากที่สดุ
วาระที่ 7 ข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุดฯ เสนอให้ เพิ่มความเข้ มข้ นในเรื่ องการเผยแพร่
ความรู้และข้ อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารหอสมุดให้ มากขึ ้น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
เน้ นการมีสว่ นร่วมของบุคลากรและผู้ใช้ บริการเพื่อสร้ างความตระหนักรู้และให้ ความร่วมมือกับห้ องสมุดใน
เรื่ องการประหยัดพลังงาน การงดใช้ ภาชนะจากโฟม และพลาสติกประเภทใช้ ครัง้ เดียวทิ ้ง เป็ นต้ น
จดหมายแจ้ งเรื่ องขอนาวาระเรื่ องการทบทวนของฝ่ ายบริหารเข้ าพิจารณา

ภาพประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุด
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1.การประชุมเพื่อสรุปผลคะแนนการปฏิบตั งิ านประจาปี การศึกษา 2561 ประชุมสัปดาห์ที่ 2
ของเดือนพฤษภาคม 2562
4.2.จากการทบทวนนโยบายตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวโดยฝ่ ายบริหารสานักหอสมุดนัน้ ประธาน
ในที่ประชุมขอให้ ติดต่อเชิญ อาจารย์ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์ ผู้อานวยการสานักงานอาคารและ
สิ่งแวดล้ อม และอาจารย์เจริ ญวิชญ์ หาญแก้ ว อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
4.3.ผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงประจาปี การศึกษา 2561
แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ต้องดาเนินการของสานักหอสมุด
ประจาปี การศึกษา 2561
การวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประจาสานักหอสมุด ได้ ร่วมกันพิจารณาเพื่อกาหนด
ความเสี่ยงที่เห็นควรให้ มีการดาเนินการทัว่ ทังส
้ านักหอสมุดในด้ านการดาเนินงาน จานวน 2 ความเสี่ยง
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมีการระบุปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี ้
ความเสี่ยงที่ 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ ไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้ องการ
การวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ข้ อมูลการประเมินตัวชี ้วัด ความเสี่ยงที่ 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ ไม่ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อความต้ องการของหลักสูตร ซึง่ ในแต่ละปี การศึกษาจะมีการจัดหาทรัพยากรสารสเทศ โดยให้
ทางคณะฯ มีสว่ นร่วมเป็ นผู้คดั เลือกเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ ซึง่ พบว่า
ความเสี่ยงที่ 1
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ ไม่ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อความต้ องการของหลักสูตร

2557

2558

2559

2560

2561

(เพิ่มขึ ้น)
26.23 %

(เพิ่มขึ ้น)
20.77 %

(เพิ่มขึ ้น)
8.28 %

(เพิ่มขึ ้น)
2.16 %

(เพิ่มขึ ้น)
1.71 %

ซึง่ หากพิจารณาแล้ ว จะเห็นว่าการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนัน้ มีจานวนการจัดหาที่
เพิ่มขึ ้นทุกปี อย่างไรก็ตามยังคงต้ องเป็ นความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศนัน้ เป็ นภาระงานหลักของสานักหอสมุดที่ต้องมีการดาเนินการให้ สอดคล้ องกับ

หลักสูตรและการเรี ยนการสอนในแต่ละสาขาวิชา ดังนันเมื
้ ่อมหาวิทยาลัยมีการเปิ ดการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรใหม่ ๆ สานักหอสมุดจาเป็ นต้ องมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ สอดคล้ องและเหมาะสม
เพียงพอต่อการเรี ยนการสอนในแต่ละหลักสูตรที่เปิ ดใหม่ ตลอดจนหลักสูตรและสาขาเดิมให้ เพียงพอและ
ตรงต่อความต้ องการ และที่สาคัญทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ มีราคาสูงขึ ้นทุกปี โดยเฉพาะ
ฐานข้ อมูล ซึง่ อาจทาให้ เป็ นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้ หากมีงบประมาณไม่เพียงพอ หรื องบประมาณอาจ
ถูกจากัดในจานวนเท่าเดิม หรื อลดลง
การระบุปัจจัยเสี่ยง สาหรับปั จจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ ไม่ครอบคลุม
และเพียงพอต่อความต้ องการ คือ
ปั จจัยเสี่ยงภายใน
 มีการเปิ ดหลักสูตรใหม่ ๆ เพิ่มขึ ้น
 ทางคณะฯ /หลักสูตร ไม่มีการคัดเลือกหรื อแนะนา
ทรัพยากรสารสนเทศเข้ าสานักหอสมุด

ปั จจัยเสี่ยงภายนอก
 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ มีราคา
สูงขึ ้นทุกปี
- สานักพิมพ์ หรื อตัวแทนในการบอกรับ
ทรัพยากรสารสนเทศบางสาขาวิชา มีการเลิก
ผลิต หรื อปิ ดกิจการ

 ขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่าง
สานักหอสมุด และคณะฯ /หลักสูตร
 งบประมาณมีเท่าเดิม / ลดลง / หรื อเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ความเสี่ยงที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ ตอ่ การบริ การมีคา่ เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.51
การวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ข้ อมูลการประเมินตัวชี ้วัด ความเสี่ยงที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ ตอ่ การบริการมีคา่ เฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า 3.51 ซึง่ พบว่า
ความเสี่ยงที่ 1
2557 2558 2559 2560
2561
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ตอ่ การบริการมีคา่ เฉลี่ยไม่ต่า
3.95 3.91
3.96 3.93 รอผลการ
กว่า 3.51
ดาเนินการ
ซึง่ หากพิจารณาแล้ ว จะเห็นว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ ตอ่ การบริ การมีคา่ เฉลี่ยโดยรวม
มากกว่า 3.51 ในแต่ละปี อย่างไรก็ตามยังคงต้ องเป็ นความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป
เนื่องจากการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การคิดค่าเฉลี่ยโดยรวม แต่หากมาดูเป็ นรายด้ านซึง่

สานักหอสมุดมีการสารวจความพึงพอใจเพื่อให้ ครอบคลุมในรายด้ านได้ แก่ ด้ านผู้ให้ บริการ ด้ าน
ทรัพยากรสารสนเทศ ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล ด้ านสถานที่ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ด้ านการประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
ด้ านเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทราบถึงความต้ องการของผู้ใช้ ได้ ตรงต่อความต้ องการ และ
ครอบคลุมภาระหลักในด้ านต่าง ๆ ของสานักหอสมุด ให้ สามารถนามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงการ
ดาเนินงานในด้ านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ ผลการสารวจจะพบว่า จะมีคา่ เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.51 ก็
ตาม สานักหอสมุดยังคงให้ ความสาคัญ เพราะความพึงพอใจ ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ
การระบุปัจจัยเสี่ยง สาหรับปั จจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ ตอ่ การบริ การมี
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.51 คือ
ปั จจัยเสี่ยงภายใน
 ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอต่อความต้ องการ /
ไม่ทนั สมัย

ปั จจัยเสี่ยงภายนอก
 ระดับความพึงพอใจของการให้ บริการมี
ผลกระทบต่อคุณภาพของปั จจัยเกื ้อหนุน
ทางการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย

 เครื่ องมือ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ให้ บริการ มีสภาพเก่า
 สถานที่ สิ่งแวดล้ อม ไม่ทนั สมัย
 ผู้ให้ บริการ
4.4.วารสารรังสิตสารสนเทศ เรื่ องการพัฒนาวารสาร/ระบบฐานข้ อมูลวารสารให้ เป็ นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทงผู
ั ้ ้ สง่ บทความและผู้อา่ นบทความ
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ไม่มี
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ปิ ดการประชุม 12.30 น.

(นางจุรีรัตน์ เกลีย้ งแก้ ว)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

