รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุด
ครัง้ ที่ 1/2563
เมื่อวันศุกร์ ท่ ี 14 สิงหาคม 2564
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 10.00 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระดังต่ อไปนี ้
1.วันหยุดพิเศษ ในวันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563
2.ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เชิญสานักหอสมุด เข้ าร่วมงานและออกบูธ การ
ถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจาปี
งบประมาณ 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
3.ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญบุคลากรสานักหอสมุดเป็ น
วิทยากรโครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบตั เิ พื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม Green Office &
Green Library ณ โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพฯ เวลา 8.30 – 16.30 น. มีรายนามดังนี ้
-ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ ผู้อานวยการสานักหอสมุดด
-นางพัชรา หาญเจริ ญกิจ รองผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนา
-นางนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อานวยการฝ่ ายเทคนิคและบริการ
-นางสาวลมัย ประคอนสี หัวหน้ าแผนกเทคนิค
-นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ หัวหน้ าแผนกพัฒนา

ในการเป็ นวิทยากรการอบรมสัมนาในครัง้ นี ้ ประธานขอให้ เตรี ยม ข้ อมูลเป็ น Power Point และแบบสอบถาม
ก่อนและหลังการอบรมสัมนาควรแสดงผลให้ ทราบในรูปแบบร้ อยละ สาหรับการขอเข้ าศึกษาดูงานสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต จากวันที่ 7 กันยายน 2563 ขอเลื่อนเป็ นวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
4..การประชุมสามัญประจาปี ของสมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทย เลื่อนวันประชุมจาก 4 กันยายน
2563 เป็ น 11 กันยายน 2563 เช่นกัน
5.จากการได้ รับรางวัลชนะเลิศ IFLA Green Library Award 2020 สหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบัน
และสมาคมห้ องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions) กาลังส่งเงินรางวัล
จานวน 500 ยูโร พร้ อมเกียรติบตั ร
6.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อมขอความอนุเคราะห์นาข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์วิจยั และ
ฝึ กอบรมด้ านสิ่งแวดล้ อมเข้ าเยี่ยมชมสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จานวน 20 คน ในวันที่ 27 สิงหาคม
2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
7.วารสารรังสิตสารสนเทศ
-คาสัง่ แต่งตังคณะท
้
างาน
8.การปรับปรุงห้ อง Study Room
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว)
ผู้จดรายงานการประชุม

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุด
ครัง้ ที่ 2/2563
เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
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 9.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.ผลการประเมินการประกันคุณภาพสานักหอสมุดประจาปี 2562
จุดเด่น จากข้ อเสนอแนะในข้ อที่ 1 มีสองเรื่ องใหญ่ๆ คือ 1.การจัดการพื ้นที่ทางกายภาพและการจัดหา E-Book
เพื่อตอบสนองความต้ องการซึง่ จะต้ องขึ ้นอยูก่ บั งบประมาณ ประธานแจ้ งว่าอาจจะมีการซื ้อ E-Book แทนการซื ้อ
หนังสือ หัวหน้ าแผนกเทคนิคควรตรวจสอบราคาถึงความคุ้มทุน 2.การจัดข้ อมูลแยกตามผู้ใช้ ตามคณะ
สาขาวิชา เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนทรัพยากร

2.การนาผู้บริหารและบุคลากร จานวน 20 คน ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา เข้ าศึกษาดูงาน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันอังคารที่ 22
ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ประธานขอให้ สานักงานเลขานุการ ติดต่อกลับไปเรื่ องอาหารกลางวันว่าจะให้ ทาง
สานักหอสมุดจัดให้ หรื อไม่ สาหรับการศึกษาดูงานช่วงเช้ าจะมีการบรรยายเรื่ องสานักงานสีเขียว ช่วงบ่ายมีการ
เยี่ยมชมพื ้นที่จริง เสร็จแล้ วเข้ าห้ องประชุมอีกครัง้ เพื่อสรุปผลการศึกษาดูงาน
3.วารสารรังสิตสารสนเทศฉบับพิเศษ ประธานขอให้ คณ
ุ พัชรารายงานความคืบหน้ าดังนี ้ สารจาก
ผู้บริหารเกือบครบแล้ ว
สาหรับบทความได้ รับครบแล้ วยกเว้ นของผู้อานวยการสานักหอสมุดเรื่ องการพัฒนา
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้ องได้ มอบหมายให้ ประทีปเช่นรายนามคณะผู้จดั ทา
วารสารรังสิตสารสนเทศฉบับพิเศษ และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ผู้อานวยการสานักหอสมุดจะเขียน ให้ ใส่ชื่อ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ต่อท้ ายชื่อผู้เขียน และให้ ดาวรัตน์ กับศิริรัตน์ ลองทาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ชื่อคนเขียนไม่ต้องมีสรรพนามนาหน้ า กาหนดออกไม่เกิน มกราคม 2564 ภายในสองอิตย์แรก
4.การปรับปรุงกระบวนการจัดทาวารสารรังสิตสารสนเทศ
-การผลิต มหาวิทยาลัยต้ องลดต้ นทุนในการผลิต พิมพ์ให้ น้อยลง เน้ นส่งให้ ผ้ เู ขียนก่อน สาหรับ
สมาชิกที่มี 2 ราย ขอให้ ออกจดหมายแจ้ งยกเลิกผลิตตัวเล่ม
-การเงินบัญชี วารสารบางฉบับมีรายรับน้ อย และรายจ่ายมาก ทางมหาวิทยาลัยต้ องการลดการ
พิมพ์ วารสารจะต้ องจัดพิมพ์ให้ เหมาะสมและทางมหาวิทยาลัยต้ องการทราบรายรับเราจะต้ องบริหารรายจ่ายให้
ครอบคลุม ต้ องมีการทาบัญชีให้ เรี ยบร้ อย
-การกาหนด DOI ให้ กบั บทความวารสาร คือการหาที่อยูใ่ ห้ กบั วารสาร รัตนาภรณ์รายงาน เรามีสิทธ์
ที่จะมีที่อยูใ่ ห้ กบั วารสารของเราแล้ ว ผู้อานวยการแนะนาให้ ใช้ วารสารฉบับเก่าในการทดลองทาดู
5.การหยุดบารุงรักษาระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Aleph แต่เรายัง MA เหมือนเดิมในราคาลดลง
6.แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย หลักการสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2565-2569
หัวใจหลักมี 5 ข้ อ -การเป็ น Smart Organization –การพัฒนาวิชาการ -การเป็ นนานาชาติ
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มีการแก้ ไข
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ กบั โรงเรี ยนในตาบลหลักหก 3 โรงเรี ยน
1.โรงเรี ยนวัดรังสิต รอปรับปรุงทางกายภาพ
2.โรงเรี ยนสุลกั ษณะ ต้ องการให้ มีการอบรมยุวบรรณารักษ์ ให้ กบั เด็กนักเรี ยน ผู้อานวยการขอให้ ติดต่อ
ชมรมห้ องสมุดโรงเรี ยนของสมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทย
3.โรงเรี ยนวัดนาวง ต้ องการให้ จดั หมวดหมูห่ นังสือที่มีอยู่

มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
1.การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2564 เชิญวิทยากรคุณวิว (Point of View) ประธานขอให้ คณ
ุ นฤมล ติดต่อคุณวิว ซึง่ จะมาเป็ นวิทยากรในงาน
Friend of Library ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร และจัดให้ มีกิจกรรมให้ กบั โรงเรี ยนในตาบลหลักหก 3 โรงเรี ยน จัด
อบรมให้ กบั คุณครู และจัดอบรมยุวบรรณารักษ์ให้ กบั เด็กนักเรี ยนที่สนใจ
2.การเข้ าร่วมโครงการ Union Catalog กับ สกอ.ได้ มีการเชิญผ่านอธิการบดี สมัยก่อนจะทาให้
เฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านันและห้
้
องสมุดของเราก็ไม่มีระบบรองรับ
สุดท้ ายก็ต้องใช้ ห้องสมุดร่วมกัน
ประธานขอความคิดเห็นว่าเราควรจะเข้ าร่วมดครงการหรื อไม่ หรื อชะลอไปก่อนเพราะเรามีกลุม่ การยืมระหว่าง
ห้ องสมุดอยูแ่ ล้ วหลายทาง
3.การประเมินคุณภาพสานักหอสมุด โดยเน้ นการประเมินผลกระทบ Impact ของงาน ห้ องสมุดถูก
มองว่ามีความจาเป็ นต้ องมีห้องสมุดหรื อไม่ OUTCOME คือผลกระทบที่ตามมาของห้ องสมุด
-ดิจิทลั คอลเลคชัน่
-การสอนมีประสิทธิผลอย่างไร
-สภาพแวดล้ อม
-เทคโนโลยีห้องสมุด
-กิจกรรมที่จดั เป็ นประจาของห้ องสมุด
-การสนับสนุนการสอน เช่นการทาบทเรี ยนการสอน
-สนับสนุนการวิจยั
ประธานแจ้ งว่าประกันคุณภาพของปี 2563 จะมีการปรับ KPI ใหม่ และถือว่าเป็ นโอกาสที่ดีในการปรับเรื่ อง OUT
COME ด้ วย อาจจะปรับตัวชี ้วัดใหม่
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
5.เรื่องอื่นๆ ไม่มี
ปิ ดการประชุม 12.00 น.

(นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว)
ผู้จดรายงานการประชุม

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุด
ครัง้ ที่ 3/2563
เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2563
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 มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาดในรอบที่สอง
1.การสื่อสารการออกข่าวของสานักหอสมุด การขึ ้นเว็บไซต์สานักหอสมุด การเปิ ด ปิ ด การบริการ
การคืนหนังสือกาหนดคืน 11 มกราคม 2564 ช่วงวันที่ 22-23 ธันวาคม ขอให้ แผนกบริการจัดเวรตอบคาถาม
ออนไลน์ย ้าเรื่ อง VPN และขอฝากเรื่ อง Turnitin ขอให้ รัตนาภรณ์ เปิ ด E-mail ตลอดเวลา และช่วงปี ใหม่ วันที่ 410 มกราคม 2564 ก็ขอให้ แผนกบริการ ออนไลน์
2.โครงการหรื อโครงงานต่างๆ ในช่วงปี ใหม่ก็ขอให้ เลื่อนไปก่อน สาหรับโครงการสัปดาห์ห้องสมุดที่
จะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อาจจะต้ องเลื่อนไปเป็ นเดือนมีนาคม ขอให้ ดสู ถานการณ์ไปก่อน
3.แผนกเทคนิคมีแผนต่ออายุวารสารประจาปี อย่างไรจะมีปัญหากับฉบับ Print มัย้ เรื่ องการเคลมกับ
การต่ออายุเป็ นคนละเรื่ องกัน การทา BR ในช่วง Work From Home หัวหน้ าสานักงานเลขานุการแจ้ งว่าไม่มี
ปั ญหาสามารถ Work From Home ได้
4.การปิ ดกระแสไฟฟ้าตึก 7 สานักหอสมุดเพื่อซ่อมบารุงในช่วงวันหยุดพักร้ อนประจาปี ในวันที่ 26
ธันวาคม 2563 นันขอให้
้
รัตนาภรณ์ หัวหน้ าแผนกพัฒนา เข้ ามาเพื่อดูแลระบบคืนอัตโนมัติ และขอให้ หวั หน้ า
สานักงานเลขานุการสอบถามไปที่แผนกพลังงานเพื่อให้ ทราบแน่ชดั ว่าปิ ดกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลาใหน

5.วารสารรังสิตสารสนเทศฉบับพิเศษ ขอให้ คณ
ุ พัชราเพิ่มบทความภาษาอังกฤษของผู้อานวยการ
สานักหอสมุด และจะส่งบทความให้ ในช่วงวันหยุดนี ้ และขอให้ ดาเนินการให้ เรี ยบร้ อย เช่น ปกหน้ า ปกหลัง และ
ตรวจคาผิด
6.ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา มีของขวัญให้ กบั สานักหอสมุดในการที่สานักหอสมุดได้ รับ
รางวัล IFLA Green Award 2020 เป็ นจานวนเงิน 2,000 บาท ผู้อานวยการสานักหอสมุดขอมอบให้ เข้ าบัญชี
สานักหอสมุดแล้ ว
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ปิ ดการประชุม 11.00 น.

(นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว)
ผู้จดรายงานการประชุม

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุด
ครัง้ ที่ 1/2564
เมื่อวันจันทร์ ท่ ี 10 พฤษภาคม 2564
ประชุม ออนไลน์ ผ่ านระบบ Meet
--------------------------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 13.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาดในรอบที่สอง
1. การฝึ กงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ จานวน 2 คน
เริ่มฝึ กปฏิบตั ิ 24 พฤษภาคม 2564 นี ้ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 2 คน ได้ ขอฝึ กงานไปที่
ห้ องสมุดวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ เนื่องจากสถานการณ์โควิดทางวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎไม่สามารถรับ
นักศึกษาฝึ กงานได้ ประธานในที่ประชุมขอให้ เป็ นการฝึ กงานแบบออนไลน์ไปก่อน เมื่อสถานการณ์โควิทคลี่คลาย
ประธานในที่ประชุมแจ้ งควรมีปฐมนิเทศทุกกลุม่
-กล่าวต้ อนรับ
-แนะนาหัวหน้ าแผนก
-แนะนางาน
การปฏิบตั ิควรทาอย่างไรในการฝึ กออนไลน์
-แผนกเทคนิค การให้ หมวดหมูห่ นังสือ(แคตตาลอก) สามารถฝึ กปฏิบตั ิออนไลน์ได้ โดยจะให้ ลง
รายการใน Work Sheet ก่อน จะมีคมู่ ือการให้ เลขหมู่ออนไลน์ สาหรับงานวารสาร ปฏิบตั แิ บบเดียวกับงานลง
รายการให้ หมวดหมูห่ นังสือ

-แผนกบริ การ การฝึ กงานออนไลน์ ก็คือการตอบคาถามออนไลน์ โดยหัวหน้ าแผนกบริการจะสอน
ออนไลน์ก่อนประมาณ 1 ชัว่ โมง แล้ วให้ นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั จิ ริงในการตอบคาถามออนไลน์
-แผนกหอจดหมายเหตุ สามารถฝึ กปฏิบตั ิออนไลน์ได้ โดยจะให้ ลงรายการใน Work Sheet ก่อน โดย
มีคมู่ ือการให้ ลงรายการเอกสารออนไลน์เช่นเดียวกัน
-แผนกพัฒนา การฝึ กปฎิบตั เิ ช่นการทาเว็บไซต์ หรื อการทาวารสารรังสิตสารสนเทศ
-งานบริหาร เป็ นการอธิบายถึงการางานของงานบริ หารและงานธุรการ ในการฝึ กใช้ เวลา 1 วัน
สาหรับงานอื่นๆก็อาจจะ ใช้ เวลาในการฝึ ก 1 สัปดาห์ (5 วัน) และรายงานการฝึ กงานก็ให้ ทาตามปกติอาจจะส่ง
ทางไปรษณีย์
สาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ จานวน 2 คน
ประธานในที่ประชุมแจ้ งว่ามีแผนกใหนต้ องการใช้ นกั ศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ ต้ องคิดว่าเราอยากให้ เขาฝึ ก
อะไร ประธานเสนอว่าควรให้ ฝึกปฏิบตั ทิ ี่เคาน์เตอร์ บริการ เพื่อการใช้ ภาษาอังกฤษกับผู้ใช้ บริการ และให้ ฝึก
ปฏิบตั ใิ นการทาแบบฟอร์ มต่างๆเป็ นภาษาอังกฤษ เริ่มฝึ กปฎิบตั ิตงแต่
ั ้ 24 พ.ค. ถึง 30 ก.ค. นี ้
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 4 คน ระยะเวลาในการฝึ กปฏิบตั ิ 210 ชัว่ โมง ควร
จะใช้ โปรแกรมเดียวกันกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. Official chat board ของสานักหอสมุด ผู้จดั ทาแจ้ งมาทางผู้อานวยการว่าเสร็จแล้ วทาง
สานักหอสมุดจะใช้ เมลล์อะไรหรื อจะใช้ เมลล์กลางของสานักหอสมุดที่ใช้ ในการส่งที่ใช้ ในการส่งจดหมายข่าวและ
การแจ้ งผลต่างๆของสานักหอสมุด ประธานในที่ประชุมขอให้ หวั หน้ าแผนกเทคนิคส่ง เมลล์กลางของ
สานักหอสมุด Username และ Password ไปทางไลน์ของผู้บริหารสานักหอสมุด
3. เรื่ องงบประมาณปี 2563 ซึง่ งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศยังใช้ ไม่หมดขอให้ รีบ
ใช้ ก่อนปิ ดงบประมาณ 31 พฤษภาคมนี ้ สาหรับงบประมาณปี 2564 นี ้ ผู้อานวยการจะต้ องดูแลงบประมาณของ
วิทยาลัยครูสรุ ิ ยเทพด้ วย จึงจะเปิ ดสิทธิ์ให้ กบั รอง ผอ.นฤมล เพื่อดูแลงบประมาณของสานักหอสมุด ในตอนนี ้
งบประมาณปี 2564 ของคณะต่างๆได้ งบประมาณมาแล้ ว ในส่วนของสานักหอสมุด จะต้ องจัดสรรงบประมาณ
ผ่านฝ่ ายวิชาการ ซึง่ คาดว่าปี 64 นี ้ งบประมาณน่าจะน้ อยลงกว่าปี 63 ผู้อานวยการ ฝากโครงการปี 2564 ด้ วย
และโครงการจัดหาฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั Scopus ก็คงจะเป็ นโครงการต่อเนื่องเพราะเป็ นการบอกรับเป็ นภาคี
เครื อข่าย สาหรับโครงการสัปดาห์ห้องสมุดในปี 2564 นี ้ควรจะเป็ นแบบออนไลน์
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ

ปิ ดการประชุม 14.30 น.

(นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว)
ผู้จดรายงานการประชุม

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุด
ครัง้ ที่ 2/2564
เมื่อวันจันทร์ ท่ ี 18 พฤษภาคม 2564
ประชุม ออนไลน์ ผ่ านระบบ Meet
--------------------------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 10.00 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1. สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 นันมหาวิ
้
ทยาลัยได้ เปิ ดศูนย์บริ การฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อ
ให้ บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นประธาน
คณะกรรมการฝ่ ายต้ อนรับ ดร.มลิวลั ย์ จะเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อขอไปศึกษาดูงานที่ศนู ย์ฉีดวัคซีน จุฬา
ลงรณ์มหาวิทยาลัย
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี 2563 ของบุคลากรสานักหอสมุด
-แผนกเทคนิค การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี 2563 หัวหน้ าแผนกเทคนิครายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในแผนกดังนี ้ บรรณารักษ์ผลการปฏิบตั งิ านอยู่ในระดับ A จานวน 2 คน ระดับ B จานวน
2 คน เจ้ าหน้ าที่ผลการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับ A จานวน 1 คน ระดับ B จานวน 2 คน
-แผนกบริ การ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี 2563 หัวหน้ าแผนกบริ การรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในแผนกดังนี ้ บรรณารักษ์ผลการปฏิบตั งิ านอยู่ในระดับ A จานวน 2 คน เจ้ าหน้ าที่ผล
การปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับ A จานวน 3 คน ระดับ B จานวน 3 คน
-แผนกพัฒนา การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี 2563 หัวหน้ าแผนกพัฒนารายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในแผนกดังนี ้ บรรณารักษ์ผลการปฏิบตั งิ านอยู่ในระดับ A จานวน 1 คน เจ้ าหน้ าที่ผล
การปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับ A จานวน 1 คน

-แผนกหอจดหมายเหตุ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี 2563 หัวหน้ าแผนกหอจดหมาย
เหตุ รายงานผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในแผนกดังนี ้ เจ้ าหน้ าที่ผลการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับ B จานวน 1
คน
สาหรับผู้บริหารสานักหอสมุด ผู้อานวยการ ขอให้ สง่ คะแนนไปให้ ผ้ อู านวยการทางเมลล์ รวมทังผล
้
การให้ คะแนนของตนเองและการให้ คะแนนกับหัวหน้ าแผนกด้ วยกัน เพื่อการพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านประจาปี
2563 ต่อไป ผู้อานวยการจะต้ องกรอกคะแนนให้ กบั ฝ่ ายบุคคลภายในวันที่ 7 มิถนุ ายน 2564 นี ้
3. การทาแผนฝึ กงานนักศึกษาทังภายในและภายนอกสถาบั
้
น ผู้อานวยการขอให้ หวั หน้ าแผนก
พัฒนา ทาแผนการฝึ กงานนักศึกษา โดยยึดตามประกาศของกระทรวง อว. ซึง่ ให้ มีการเปิ ดเทอม 14 มิถนุ ายน
2564
มติท่ ปี ระชุม รับทราบและเห็นชอบ
ปิ ดการประชุม 11.30 น.

(นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว)
ผู้จดรายงานการประชุม

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักหอสมุด
ครัง้ ที่ 3/2564
เมื่อวันจันทร์ ท่ ี 29 พฤษภาคม 2564
ประชุม ออนไลน์ ผ่ านระบบ Meet
--------------------------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 13.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
เรื่องแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศแนวทางการเรี ยนการสอนฉบับใหม่ (ฉบับที่ 4 แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยให้
ขยายเวลาทางานจากบ้ านออกไปอีก และให้ เปิ ดทาการ ในวันที่ 7 มิถนุ ายน 2564 นัน้ ทีมคณะผู้บริหาร
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จากการประชุมออนไลน์ในวันนี ้เพื่อปรับแผนการเปิ ดบริ การและการปฏิบตั งิ าน
ให้ สอดคล้ องโดยมีข้อสรุปดังนี ้
1. จะเริ่มปฏิบตั งิ านวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564
2. เปิ ดบริการแก่ผ้ ใู ช้ ในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564
3. ใช้ มาตรการการป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเข้ มงวด ในการให้ บริการและการ
ปฏิบตั งิ าน เช่นการรักษาระยะห่างทางสังคม การวัดอุณหภูมิ ล้ างมือด้ วยเจลแอลกอฮอล์
4. ทาความสะอาดพื ้นผิวโต๊ ะ เก้ าอี ้นัง่ และจุดคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้ นทุกๆ ชัว่ โมง และชี ้แจงผู้ใช้
ว่าหากไม่จาเป็ นกรุณาค้ นหนังสือและยืมกลับไปอ่านที่บ้าน เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุดควรหลีกเลี่ยงการจับหนังสือจาก
ผู้ใช้ โดยตรงให้ ใช้ การยืมด้ วยเครื่ องเป็ นต้ น
ในระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน – 2 กรกฎาคม 2564 จะมีการฝึ กงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
จานวน 2 คน ใช้ วิธีการฝึ กผ่านออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

วันที่ 1-11 มิถนุ ายน 2564 แผนกเทคนิค
วันที่ 14-22 มิถนุ ายน 2564 แผนกบริการ
วันที่ 23-25 มิถนุ ายน 2564 แผนกหอจดหมายเหตุ
วันที่ 28-30 มิถนุ ายน 2564 แผนกพัฒนา
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สานักงานเลขานุการ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาสรุปรายงาน
มติท่ ปี ระชุม รับทราบและเห็นชอบ
ปิ ดการประชุม 14.30 น.

(นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว)
ผู้จดรายงานการประชุม

(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

