๑

การบริหารและการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๗
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ ๑๐ ปี สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
................................................................................................................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเรวัติ
๒. ดร.อารีย์
๓. ดร.เปรมปรีดิ์
๔. ดร.จิตรา
๕. นางสาวถิรนันท์
๖. นางสาวกิตติยา
๗. นางสาวสุดารัตน์
๘. นางสาวดลนภา
๙. นางนภาลัย
๑๐. นางสาวยุพิน
๑๑. นางสาวพฎา
๑๒. นางสุนีย์
๑๓. นางวันเพ็ญ
๑๔. นางศสิญา
๑๕. นายอภิยศ
๑๖. นางสาวปัทมา
๑๗. นางศิรินันท์
๑๘. นางจงกล
๑๙. นางสาวณัฐชุดา
๒๐. นางเรืองใจ
๒๑. นายกมล
๒๒. นางสาวสุภารัตน์
๒๓. นายรณรงค์

อ่ําทอง

ประธานการประชุม
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
ธัญกิจจานุกิจ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน
บุญรังษี
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
พึ่งพานิช
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร
ดํารงค์สอน
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านระบบสารสนเทศ บางเขน
ขุมทอง
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านห้องสมุดเครือข่าย บางเขน
รัตนราช
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ บางเขน
แว่วศรี
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บางเขน
ทองปัน
หัวหน้าฝ่ายบริการ บางเขน
เกียรติสุวิมล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา บางเขน
พุทธสมัย
หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุ บางเขน
โลกนิยม
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ บางเขน
ปรีตะนนท์
บรรณารักษ์ชํานาญการ บางเขน
เสือดี
บรรณารักษ์ บางเขน
เหรียญวิพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บางเขน
คงศักดิ์ไพบูลย์ นักจดหมายเหตุ บางเขน
ทรัพย์พลับ
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน
พุทธิชัยกุล
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการศึกษา กําแพงแสน
ธนายุดิษกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กําแพงแสน
คําพันธ์
บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ฟองอ่อน
บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
พรหมเมือง
บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เทียมทินกฤต นักเอกสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

๒

๒๔. นายเผด็จ

ศรีชาติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
๒๕. นางสาวพลอยณิศา ชูไกรพินิจ
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๒๖. นางสาวมาลี
ใจตั้ง
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตศรีราชา
๒๗. นางสาวพัชรินทร์ รอดชูแสง
เลขานุการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๒๘. นายพนมพร
สาคร
หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตศรีราชา
๒๙. นายบรรเจิด
แจ่มจํารัส
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบํารุง สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๓๐. นายยรรยง
ดํารงค์พิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตศรีราชา
๓๑. นางสาวธันยนันท์ อินทรสุริยวงษ์ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๓๒. นางสาวทิวา
อุ่นแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๓๓. นางวีณา
พวงแสงชัย
นักเอกสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.
รศ. ชัยวัฒน์ ชัยกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กล่าวต้อนรับและได้เสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ
การประชุมโดยแนะนําให้ใช้รูปแบบการประชุมทางการไกล (Video Conference) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและ
ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง ซึ่งถ้ามีความจําเป็นที่ต้องประชุมแบบพบปะให้ประชุมปีละ
๑ ครั้ง นอกจากนี้ได้กล่าวว่า การประชุมห้องสมุด ๔ วิทยาเขตเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งใน
การทํางาน และได้กล่าวเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินการปลูกฝัง IDKU ได้แก่ สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
ให้กับนิสิตวิทยาเขตศรีราชา โดยกล่าวว่า การสร้างสํานักดีเป็นสิ่งที่ทํายาก ซึ่งวิทยาเขตศรีราชาได้ดําเนินการ
รณรงค์ให้กับนิสิต ๒ รูปแบบ คือ การตรงต่อเวลา และการแต่งกายให้สุภาพ ได้มอบหมายให้สํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตศรีราชา ดําเนินการโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจต่อไปด้วย เพื่อสํารวจและรวบรวม ความ
ต้องการของอาจารย์และนิสิต เมื่อรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชากล่าวต้อนรับเรียบร้อย ผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประธานการประชุม แนะนําวิทยาเขตและสํานักวิทยบริการ ได้ดําเนินการเปิด
การประชุมตามวาระดังนี้
วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุม
๑.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๒
วาระที่ ๒
ข้อ ๒.๑
บรรทัดที่ ๑๑ เพิ่มข้อความ (เป็นที่ปรึกษาการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและ
หอประวัติ) ต่อจากคําว่า รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์

๓

หน้าที่ ๔

วาระที่ ๒
บรรทัดที่ ๗
หน้าที่ ๕
วาระที่ ๒
บรรทัดที่ ๖
กําลังใจ วินัยเป็นศักดิ์ศรี สามัคคีคือพลัง
หน้าที่ ๗
วาระที่ ๒
บรรทัดที่ ๒
หน้าที่ ๘
วาระที่ ๓
บรรทัดที่ ๔
บรรทัดที่ ๕
หน้าที่ ๙
วาระที่ ๓
บรรทัดที่ ๑

ข้อ ๒.๘
สามาถ แก้ไขเป็น สามารถ
ข้อ ๒.๙
ขวั ญ กํ า ลั ง ความสามั ค คี คื อ พลั ง แก้ ไ ขเป็ น ขวั ญ เป็ น
ข้อ ๒.๑๔
ประตุ แก้ไขเป็น ประตู
ข้อ ๓.๒
ผู้เสนอ แก้ไขเป็น ผู้สอน
ไม่สามารถ แก้ไขเป็น ควรสามารถ
ข้อ ๓.๓
สักหอสมุด แก้ไขเป็น สํานักหอสมุด

วาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน เสนอให้แก้ไขครั้งที่ประชุมจากครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เป็นครั้งที่ ๗/
๒๕๕๕ และแก้ไขวันที่การประชุมเป็นวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พร้อมทั้งเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแนะนํา
ตัวเพื่อให้ที่ประชุมได้รู้จัก และได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบดังนี้
๒.๑ การจัดงานมหกรรมหนังสือ
สํ า นั ก หอสมุ ด บางเขน จะจั ด งานมหกรรมหนั ง สื อ และสื่ อ การศึ ก ษาในวั น ที่ ๒๘ มกราคม – ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งขยายงานจากสัปดาห์หนังสือเป็นมหกรรมหนังสือโดยใช้งานชื่อว่า “มหกรรมหนังสือและ
สื่อการศึกษา” โดยสํานักหอสมุดจะร่วมมือกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดยได้
ประสานงานกับ นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร นายกสมาคมฯ ที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้ดําเนินงานให้กับห้องสมุด
ส่วนภูมิภาคหลายแห่งและประสบความสําเร็จในการจัดงานดังกล่าว การร่วมมือกับสมาคมฯ ในการจัดงานครั้ง
นี้ เพื่อให้ความรู้และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการจัดงานให้กับบุคลากรและนิสิต สําหรับสถานที่การจัดงานจะใช้
พื้นที่ด้านในและโดยรอบทั้ง ๒ อาคารของหอสมุด ทั้งนี้ทางวิทยาเขตสามารถร่วมคัดเลือกหนังสือและเข้าร่วม
ฟังแนวคิดการจัดงานได้ รายละเอียดอยู่ในระหว่างรอหารือและจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

๔

สํานักหอสมุด วิทยาเขตกําแพงแสน
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน แจ้งเรื่องเพื่อทราบดังนี้
๒.๒ การจัดงานสัปดาห์หนังสือวิชาการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักหอสมุด กําแพงแสน จะจัดงาน สัปดาห์หนังสือวิชาการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่าง วันที่
๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อใ ห้ อ าจาร ย์ นั กวิ จั ย บุ คลากร และนิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๓ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ ๓๓ ปี
สํานักหอสมุด กําแพงแสนได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสนรับผิดชอบในการจัด
นิทรรศการวันครบรอบ ๓๓ ปี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และขอให้นํานิทรรศการที่จัดในวัน
ดัง กล่ า วไปจั ด ในงานเกษตรกํ าแพงแสน ที่ จ ะจั ดขึ้ น ระหว่า งวั น ที่ ๑ – ๑๐ ธั น วาคม ๒๕๕๕ ซึ่ งการจั ด
นิทรรศการครบรอบ ๓๓ ปีที่ผ่านมา ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากผู้อํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน และ
งานหอจดหมายเหตุ ในวันงานมีกิจกรรมดังนี้
- พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป
- พิธีบวงสรวงพระพิรุณ
- พิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กําภู
- พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น และมอบโล่เกียรติคุณนิสิตเก่าดีเด่น
- นิทรรศการ ๓๓ ปี วิทยาเขตกําแพงแสน
ทั้งนี้ในวันดังกล่าวผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้รับมอบเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุน
ด้านงานวิจัย
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๔ งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดจัดงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี ๒๕๕๕
กําหนดจัดระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ภายใต้แนวคิด “ ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์
กําแพงแสน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร พืช สัตว์ เทคโนโลยีการเกษตร
และสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ
มากมาย (รายละเอียดดัง เอกสารแนบ) ซึ่งสํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน ๘ ทศวรรษ จรัสหล้าเทิดไท้องค์พระมหาราชา และพระราชินี” โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
๒. นิทรรศการอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไท้องค์พระมหาราชินี
๓. นิทรรศการวิถีชีวิต วิถีชาวนาไทย

๕

๔. นิทรรศการทางวิชาการ ย่อโลกเล็กๆ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สู่ประตูอาเซียน
๕. กิจกรรมประกวดหุ้นไล่กาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จาก ๑๖ โรงเรียน ในโครงการ ๙
บวร กําหนดประกวด ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
๖. กิ จ กรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ
๗. การนําเสนอผลงานวิชาการ สํานักหอสมุด กําแพงแสนได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ จํานวน ๓ คนโดยจะนําเสนอผลงานวิชาการในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้แก่
- นางสาวสุมณฑา สังใจสม ตําแหน่ง บุคลากร นําเสนอผลงานในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน”
- นางสาวพูนพัชรี ประสพเนตร ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นําเสนอผลงานในหัวข้อ
“การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน”
- นายอภินันท์ จรัสรวีวงศ์ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ นําเสนอผลงานในหัวข้อ “ศึกษาสถานภาพ
ของการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุ”
นอกจากนี้ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสนได้แจ้งว่า ทางวิทยาเขตกําแพงแสนจะมีการเปิด
หลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กด้อยโอกาส โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทําหลักสูตร
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๕ การประชุมคณะทํางานบริการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
สํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทํางานบริการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค (PULINET) เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีสาระสําคัญจากการประชุมดังนี้
๑. โครงการการประชาสัมพันธ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
๑.๑ จัดทําจดหมายข่าว PULINET (Newsletter) เผยแพร่ผ่านหน้าโฮมเพจ PULINET
กําหนดออกรายเดือน โดยจัดพิมพ์ในรูปแบบ pdf file (กิจกรรมต่อเนื่อง) ทําเป็นออนไลน์ เผยแพร่บนเว็บไซต์
PULINET เริ่มออกฉบับแรกปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และนําข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ ภายใน
วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ซึ่งสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบคู่กับสํานักหอสมุด กําแพงแสน
(KKU-KU-KPS) ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
๑.๒ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ, รายการวิทยุ, จัดทําคลิป วิดีโอขึ้น Youtube,
Facebook, เว็บบล็อก, นิทรรศการออนไลน์, จัดทําของที่ระลึก (premium) โดยสํานักหอสมุด กําแพงแสน
และสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับผิดชอบทําของที่ระลึก (premium)
๒. โครงการเพิ่มพูนวิชาการเพื่อพัฒนาการให้บริการ
๒.๑ การบรรยายเรื่อง “องค์กรแห่งการเรียนรู้กับการบริการ”โดย ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษี
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สํานักหอสมุด กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

๖

๓. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ร่วมกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้แก่ สํานัก
หอสมุด กลาง มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากร สํา นั กวิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
สํานักหอสมุด กําแพงแสน จัดทําบทสนทนาภาษาอังกฤษ English for library staff ตามแผนดําเนินการปี
๒๕๕๖ ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ ทั้งนี้ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด บางเขนกล่าวว่า ถ้าดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ขออนุญ าตใช้ งานด้ วย ซึ่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสนกล่าวว่า ถ้าดําเนินการเรียบร้อยแล้วจะ
แจกจ่ายให้แต่ละวิทยาเขตได้ใช้งานต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดสกลนคร
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร แจ้งเรื่องเพื่อทราบดังนี้
๒.๖ งานกฐินของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพกับทางวิทยาเขต จะ
ทอดกฐินสามัคคีวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยถวายลูกนิมิตและสร้างเสนาสนะ ณ วัดป่าวิริยะ ซึ่งทาง
วิทยาเขตมีแนวทางการทอดกฐินอย่างต่อเนื่อง ปีนี้จัดทอดกฐินวัดเดิมเนื่องจากยังไม่สามารถดําเนินงานให้
สําเร็จตามแผนงานได้
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๗ ประชาสัมพันธ์งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ๗
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครกําหนดจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๘
พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยใช้ชื่องานว่า “เกษตรก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล เศรษฐกิจไทยยั่งยืน” ซึ่ง
ในวันงานสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครจะมีการจัดงาน Book Fair ด้วย นางสาว
สุภารัตน์ พรหมเมือง กล่าวว่า จะมีการจัดงาน Book Fair ปีละ ๒ ครั้ง โดยการจัดครั้งที่ผ่านมาต้องการให้
อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด แต่การจัดงานครั้งนี้เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปยัง
บุคคลภายนอกให้สามารถจัดซื้อหนังสือในราคาถูก
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๘ กําหนดการ WUNCA ครั้งที่ ๒๖
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน WUNCA ครั้งที่ ๒๕ ระหว่างวันที่
๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๙) ซึ่งการจัดงาน WUNCA จะจัดปีละ ๒
ครั้ง โดยครั้งที่เป็นเลขคู่จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้เครือข่าย UniNet ทั่วประเทศ แต่ครั้งที่เป็นเลขคี่
จะเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ โดยรวมการจัดงาน ๓ กิจกรรม ได้แก่
๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้เครือข่าย UniNet ทั่วประเทศ
๒. การจัดงาน CIT คือ การนําเสนอผลงานด้าน ICT ของนิสิตบัณฑิตศึกษา
๓. การจัดงาน UniNOMs คือ การจัดประชุมวิชาการ
แต่ปีที่แล้วไม่มีการจัดงานดังกล่าวเนื่องจากน้ําท่วม จึงได้รวมงานทั้ง ๓ กิจกรรมมาจัดในครั้งนี้ ซึ่งใน
วันงานจะประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

๗

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นการนําเสนอนวัตกรรมทางด้าน ICT ที่เกิดขึ้น โดยได้เชิญรอง
ศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ และรองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ เป็น Key note speaker ซึ่งจะเน้นเรื่อง
IPV-6 การจัดการเครือข่าย นอกจากนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Rooming โดย รองศาสตราจารย์
อนันต์ ผลเพิ่ม
วันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นการจัดงาน CIT และ UniNOMs
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร แจ้งว่า ทางสํานักหอสมุด
บางเขนได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากร ๒ หัวข้อ ได้แก่ ห้องสมุดจินดามณี และฐานข้อมูลทางการเกษตร
โดยได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ส่วนสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครได้ส่ง
๑ หัวข้อ คือ การจัดการเครือข่ายส่วนปลายของโรงเรียน
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๙ การจัดนิทรรศการ
งานจดหมายเหตุ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร ได้ ดํ า เนิ น จั ด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร และทางจังหวัดสกลนครได้
ดําเนินการจัดทําหนังสือย้อนรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เสด็จฯ มาจังหวัดสกลนครจํานวน 109
ครั้ง ทั้งนี้ได้มอบหนังสือดังกล่าวให้กับผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน และผู้อํานวยการสํานักวิทย
บริการ วิทยาเขตศรีราชา
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑๐ เว็บไซต์ KU President ๑๓
นางเรืองใจ คําพันธ์ บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้แจ้ง
ว่าได้ดําเนินรวบรวมข้อมูลการจัดทําเว็บไซต์ KU President ๑๓ ขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดของ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๑๓ และรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คนแรก เพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลการดําเนินการในห้วงเวลาที่ท่านได้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ตลอดจน
เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรอีกด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑๑ รายงานผลการประชุมผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ (Skype)
นางเรืองใจ คําพันธ์ บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แจ้งผล
การประชุ ม ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยออนไลน์ (Skype)
เกี่ ย วกั บ หอจดหมายเหตุ วิ ท ยาเขต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า ไม่มีความคืบหน้าเนื่องจาก ระบบเครือข่ายของแต่ละวิทยาเขตไม่ค่อยดีเท่าไร
และผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ถนัดกับรูปแบบการ Skype และได้มอบหมายให้แต่ละวิทยาเขตได้ทําการศึกษา
และทดลองใช้ฐานข้อมูล ICA-aToM อีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ

๘

สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา แจ้งเรื่องเพื่อทราบดังนี้
๒.๑๒ แนะนําผู้บริหารสํานักวิทยบริการ (ชุดใหม่)
สํานักวิทยบริการได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่พร้อมกับแนะนําผู้บริหารเพิ่มเติม คือ นาง
พวงพิศ ปะกินําหัง ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑๓ ความก้าวหน้ากับโครงการดําเนินงาน ๕+๕ = ๑๐ ส
สํานักวิทยบริการได้มีการนํารูปแบบ ๕+๕ = ๑๐ ส เข้ามาดําเนินงาน ได้แก่ สะสาง สะอาด สะดวก
สุขลักษณะ สร้างลักษณะนิสัย ใส่ใจ สนับสนุน สัมมาทิฐิ เสนอแนะ และสร้างสรรค์ นอกจากนี้ได้ทดลองนําร่อง
ให้แต่ละฝ่ายมีธุรการประจําฝ่าย ซึ่งมีนโยบายมุ่งให้สํานักงานเลขานุการเป็นศูนย์กลางด้านบริหารสู่ความเป็น
เลิศของวิทยาเขตศรีราชา ได้แก่ ด้านบริหาร งานบุคคล การคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน พัสดุ และงาน
ประกันคุณภาพ
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑๔ กําหนดวันคล้ายวันสถาปนาสํานักวิทยบริการครั้งที่ ๒ ครบรอบ ๑๗ ปี/แนะนําสัญลักษณ์
สํานักวิทยบริการกําหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสํานักวิทยบริการครั้งที่ ๒ ครบรอบ ๑๗ ปี ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีสัญลักษณ์ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหาร
และบุคลากรทั้ง ๓ วิทยาเขตเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งจะจัดส่งหนังสือเชิญไปอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑๕ การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะทํางานฝ่ายเทคโนโลยี ทางการศึกษา ห้ องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ ๕
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชาได้ส่งบุคลากร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จํานวน ๒ คน เข้า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการวิชาการในหัวข้อ “รวมพลคนทําสื่อครั้งที่ ๕” ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม
๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑๖ ประชุมคณะกรรมการอํานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
วันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ที่มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งสามารถสรุปสาระการประชุมได้ดังนี้
๑. แนวทางการจัดหาฐานข้อมูลในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมอบหมายให้ห้องสมุดแต่ละสถาบัน
สํารวจฐานข้อมูลที่ต้องการแล้วนําข้อมูลเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป
๒. การดําเนินการโครงการจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาส ๒๕ ปี PULINET ซึ่งเป็นการรวบรวม
ประวัติความเป็นมาของ PULINET ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยกําหนดจะแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
งาน PULINET วิชาการครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๓–๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

๙

๓. กําหนดการจัดงานสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ ๓ เรื่อง “บทบาทของ PULINET ในการ
ดําเนินงานด้านข้อมูลท้องถิ่นและอาเซียนศึกษา” ระหว่างวันที่ ๒๓–๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมทวินโลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งที่ประชุมขอความร่วมมือให้ห้องสมุด
แต่ ล ะสถาบั น ส่ ง ผลงานวิ ช าการเข้ า ร่ ว มงานในครั้ ง นี้ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ห้ อ งสมุ ด ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ข่ า ยงานห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจะเสียค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๐๐๐ บาท ส่วนห้องสมุดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจะเสียค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๕๐๐ บาท
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑๗ บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมห้องสมุดอัตโนมัติ
วันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมห้องสมุดอัตโนมัติจํานวน ๔ คน ณ สํานักหอสมุด บางเขน
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑๘ โครงการความร่วมมือจัดทําห้องสมุดเพื่อประชาชน
นางสาวธันยนันท์ อินทรสุริยวงษ์ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา แจ้งว่า
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนา สนับสนุนโครงการห้องสมุดเพื่อชุมชนจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจ
โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑๙ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกริกศึกษาดูงานฝ่ายห้องสมุด
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้บริหารและบุคลากรสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกริกจํานวน ๑๐ คน เข้า
ศึกษาดูงานฝ่ายห้องสมุด สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๒๐ การเพิ่มสาระน่าเรียนรู้ในจดหมายข่าวสํานักฯ
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา จะมีการปรับปรุงการจดหมายข่าวสํานักฯ ใหม่ จากเดิม ๔ หน้า
เพิ่มเป็น ๘ หน้า โดยจะมีการเพิ่มเติมสาระน่ารู้ของแต่ละฝ่ายลงไปในจดหมายข่าว (รายละเอียดตามเอกสาร)
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๒๑ ประกาศรับสมัครงานตําแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิปริญญาโท
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครงานพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง
บรรณารักษ์ วุฒิปริญญาโท เงินเดือน ๒๒,๙๐๐ บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน-วันที่ 15
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยต้องมีความสามารถด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และถ้ามีประสบการณ์ด้าน
การบริหารงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครจํานวน ๑ คน
ที่ประชุมรับทราบ

๑๐

๒.๒๒ เปิดสอบคัดเลือกบุคลากรตําแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการ
พิเศษ
นางสาวพลอยณิ ศ า ชู ไ กรพิ นิ จ รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร วิ ท ยาเขตศรี ร าชา แจ้ ง ว่ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคลากรตําแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๒ อัตรา ซึ่งต้องมาบรรจุที่สํานักวิทยบริการ ๑ อัตรา ในตําแหน่งหัวหน้า
สํานักงาน เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนั้นให้ใช้เกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยไปก่อน และต่อไปจะเน้น
ทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น ทั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งจะต้องดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเริ่มทํางานตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีวาระจนกว่า
เกษียณอายุราชการ
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๒๓ เปิดตัวเพลงมาร์ชสํานักวิทยบริการ “บริการคืองานของเรา”
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา แนะนําเพลงมาร์ชสํานักวิทยบริการ “บริการคืองาน
ของเรา” โดยมีผศ.บุญธรรม วงษ์ไชย อาจารย์ประจําสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
เป็นผู้จัดทําคําร้องและทํานองเพลงให้ ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้ทดลองเปิดที่ฝ่ายห้องสมุด วิทยา
เขตศรีราชา ทุกเช้าตั้งแต่เวลา ๘.๒๕-๘.๔๐ น. และเผยแพร่ทุกเว็บไซต์ของสํานักฯ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน แจ้งว่า จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมที่ สกอ. ซึ่งที่ประชุมแจ้งว่า
ได้ รั บ งบประมาณในการจั ด ซื้ อ ฐานข้ อ มู ล จํ า นวน 280 ล้ า นบาท โดยได้ จั ด ซื้ อ ฐานข้ อ มู ล 11 ฐาน เพื่ อ
ให้บริการมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งรวม
ทั้งสิ้น 74 แห่ง ซึ่งปีนี้ทางผู้จัดจําหน่ายฐานข้อมูลขอเพิ่มราคา 10-20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งฐานข้อมูล Science
Direct ขอขึ้นราคา 16 เปอร์เซ็นต์ โดยต้องหางบประมาณที่ต้องจ่ายเพิ่มจํานวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท ทั้งนี้
ทาง สกอ. จะต่อรองกับทางบริษัทอีกครั้ง นอกจากนี้ทาง สกอ. ได้ยกเลิกการบอกรับฐานข้อมูล Emerald
เนื่ อ งจากงบประมาณไม่ พอ และทาง สกอ. แจ้ งว่า การจั ดซื้อ ฐานข้อ มูล ในปี ต่อ ไปอาจจะต้อ งมี ก ารแชร์
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อฐานข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งถ้าได้ข้อสรุปอย่างไรผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
บางเขนจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
นอกจากนี้ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน เสนอว่าควรนําวาระการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกันเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไปที่สกลนคร โดยให้แต่ละห้องสมุดของวิทยาเขตสํารวจความ
ต้องการการใช้ฐานข้อมูลและนําเสนอในที่ประชุมต่อไป
ที่ประชุมเห็นชอบ

๑๑

๓.๒ การเป็นศูนย์กลางบริการการเรียนรู้ของ มก.
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน แจ้งว่า ห้องสมุดแต่ละวิทยาเขตมีความสนใจที่จะร่วมโครงการ
จัดทํา e-book ที่เป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ถ้ามีความสนใจทางสํานักหอสมุด บางเขนจะ
ดําเนินการจั ดโครงการภาพรวมทั้ง 4 วิทยาเขตเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป และเสนอให้เป็ นวาระสื บเนื่อง
เพื่อที่จะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปที่สกลนคร
ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างวิทยาเขต
นางสาวธันยนันท์ อินทรสุริยวงษ์ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา แจ้งว่า
เวลา 13.30-16.30 น. จะมีการแลกเปลีย่ นการเรียนรู้หัวข้อ “งานบริการเชิงรุกความจําเป็นที่ห้องสมุดต้อง
พัฒนา” โดยมีนางนภาลัย ทองปัน หัวหน้าฝ่ายบริการ บางเขน และทีมงานเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ การกําหนดวาระและรูปแบบการประชุม
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน เสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาแนวทางการกําหนดวาระและ
รูปแบบการประชุมเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา โดยเสนอว่าเรื่องแจ้งเพื่อทราบของแต่ละวิทยาเขตเป็นเรื่องที่
น่าสนใจ รายละเอียดควรนําเสนอในรูปเอกสารประกอบการประชุม เพื่อประหยัดเวลาในการนําเสนอในที่
ประชุม ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เสนอว่า ให้มีการพูดคุยตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม ถ้ามีเวลาน้อยให้นําเรื่องเพื่อพิจารณาหรือเรื่องที่ต้องการหาข้อสรุปขึ้นมาเป็นวาระแรก
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการประชุม และถ้ามีเวลามากอาจจะมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ซึ่งจะทําให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับประโยชน์ และควรมีข้อสรุปหรือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการประชุมแต่ละครั้ง และเสนอ
ให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการบริหารด้วย เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการบริการ
นอกจากนี้ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เสนอว่า ควรจัดให้มีการอบรมความรู้
ความเข้าใจเรื่องการจัดทํา Benchmark โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้มาถ่ายทอดความรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แต่ ละห้องสมุ ดของวิทยาเขตในการจัดทํา Benchmark ต่อไป โดยผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุด บางเขน เสนอให้จัดที่สํานักหอสมุด บางเขน และให้ที่ประชุมช่วยกันหาวิทยากรที่ดี รอบรู้ มี
ประสบการณ์ นําเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมเห็นชอบ
๔.๓ การกําหนดวันประชุมครั้งต่อไป
ประชุมครั้งต่อไปที่สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วันที่ 22 มกราคม
2556 ช่วงเช้า โดยให้นําวาระเพื่อพิจารณาขึ้นเป็นมาวาระแรก เนื่องจากมีระยะเวลาการประชุมจํากัด
ที่ประชุมรับทราบ

๑๒

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
(นางสาวมาลี ใจตั้ง)
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเรวัติ อ่ําทอง)
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

