รายงานการประชุมคณะทางานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา
ครั้งที่ 1/2557
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องทิวสน ชั้น 5 อาคารสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
****************************************************
ผู้มาประชุม
1. อ.ศศิธร หวังค้ำกลำง
ประธำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
2. นำงสำวศิริลักษณ์ ตรีกิ่ง
คณะท้ำงำน
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
3. นำงสำวนงลักษณ์ จันตำ
คณะท้ำงำน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
4. นำงเสงี่ยม มุ่งเพียร
คณะท้ำงำน
วิทยำลัยนครรำชสีมำ
5. นำงสำวทัดดำว จิตติอร่ำมกุล
คณะท้ำงำน
มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
6. นำงสำวยุวรี ลอยสนั่น
คณะท้ำงำน
มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
6. นำงขวัญแก้ว เทพวิชิต
คณะท้ำงำนและเลขำนุกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี
ผู้ไม่มาประชุม
1. นำงสำวอุดมลักษณ์ กำญจนรังสิชัย
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
2. นำงรติมำ ปลั่งกลำง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
3. นำงสำวปนิดำ คุณศึกษำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
4. นำงจิรำพร ภู่ถนนนอก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
5. นำงสำวอุบลรัตน์ จันทร์พิทักษ์
วิทยำลัยนครรำชสีมำ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำงสำววิลำวรรณ ต่ำงสันเทียะ

ติดภำรกิจ
ติดภำรกิจ
ติดภำรกิจ
ติดภำรกิจ
ติดภำรกิจ

วิทยำลัยนครรำชสีมำ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธำนกล่ำวเปิดประชุมและด้ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การปรับปรุงประกาศ เรื่องการบริการระหว่างห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศ
นครราชสีมา (NARINET) พ.ศ.2548

ประธำนแจ้งว่ำ ได้จึงจะน้ำร่ำงประกำศ เรื่องกำรบริกำรระหว่ำงห้องสมุดเครือข่ำย
ฐำนข้อมูลกลำงส้ำหรับบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด เครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ (NARINET)
สำรสนเทศนครรำชสีมำ (NARINET) ที่ก้ำหนดให้มีกำรปรับปรุงตำมแผนกำรด้ำเนินกำร
ของคณะท้ำงำนบริกำรและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรอ้ำนวยกำรเครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ วันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ.
2557 เพื่อพิจำรณำ ด้วยคณะกรรมกำรอ้ำนวยกำรเครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ
ก้ำหนดกำรประชุมในวันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2557
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทรำบ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2
วาระที่ 2.1

รับทรำบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะทางานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2556

ตำมที่ได้มีกำรประชุมคณะท้ำงำนบริกำรและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเครือข่ำย
สำรสนเทศนครรำชสีมำครังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้จัดท้ำรำยงำน
กำรประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีกำรแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่อง
ปรับปรุงแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด

เพื่อให้กำรด้ำเนินงำนของคณะท้ำงำนฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเห็นควรให้มี
กำรปรับปรุงแบบกรอกรำยกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดเพิ่มเติมตำมมติที่ประชุม ดังนี
มติที่ประชุม
ที่ประชุมร่วมพิจำรณำปรับปรุงแบบกรอกรำยกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดเพิ่มเติมและ
ก้ำหนดให้ใช้แบบกรอกรำยกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดในเครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ ดังนี

แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา เลขที่.........................................
ห้องสมุดผู้ยืม
Borrowing library
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันกาหนดส่ง
Date due
บรรณารักษ์ผู้ให้ยืม
Librarian

ห้องสมุดผู้ให้ยืม
Lending library
วันที่
Date

ชื่อผู้แต่ง / ชื่อบทความ
Author / Title of article
ชื่อหนังสือ / ชื่อวารสาร พร้อมรายละเอียดของบรรณานุกรมและเลขเรียกหนังสือ (ถ้ามี)
Title of book / of periodical including bibliographic details and call number (if any)
 ยืมฉบับจริง
Borrow original
ชื่อผู้ยืม
Requester
สาขาวิชา
Department
หมายเลขโทรศัพท์
Tel.
หมายเหตุ
Remarks

วาระที่ 3.2

 ถ่ายเอกสาร
จานวนหน้า
Photocopy
No. of pages
ตาแหน่ง / รหัส
Position / ID
สานักวิชา / คณะ
Faculty

ชั้นปี
Class

รวมเป็นเงิน
Total
ลายมือชื่อผู้รับ
Picked up by
ผู้รับคืน
Receiver

บาท
Bath
วันที่
Date
วันที่
Date

ข้อปฏิบัติในการใช้แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายสารสนเทศ
นครราชสีมา
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เพื่อให้กำรยืมระหว่ำงห้องสมุดในเครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน จึงเห็นควรให้ก้ำหนดข้อปฏิบัติในกำรใช้แบบกรอกรำยกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดในเครือข่ำยสำรสนเทศ
นครรำชสีมำ ตำมมติที่ประชุม ดังนี
มติที่ประชุม
1. ให้ใช้แบบกรอกรำยกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดในเครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ 1
แบบฟอร์มต่อ 1 รำยกำร
2. บรรณำรักษ์ผู้ให้ยืม จะต้องเป็นผู้ที่มีรำยนำมผู้อ้ำนำจอนุญำตให้ยืมระหว่ำงห้องสมุด
เครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ (NARINET) ถ้ำเป็นรำยชื่ออื่นจะไม่ได้รับอนุญำตให้ยืม
3. ระยะเวลำยืม ขึนอยู่กับระเบียบกำรยืมของห้องสมุดแต่ละสถำบัน
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเพื่อพิจารณา
พิจารณาปรับปรุง ประกาศ เรื่องการบริการระหว่างห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศ
นครราชสีมา (NARINET) พ.ศ.2548

เพื่อให้กำรด้ำเนินงำนของคณะท้ำงำนฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเห็นควรให้มี กำร
พิจำรณำประกำศ เรื่องกำรบริกำรระหว่ำงห้องสมุดเครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ (NARINET) พ.ศ.2548 ตำม
มติที่ประชุม ดังนี
มติที่ประชุม
ที่ประชุมร่วมพิจำรณำและปรับปรุงประกำศ เรื่องกำรบริกำรระหว่ำงห้องสมุดเครือข่ำย
สำรสนเทศนครรำชสีมำ (NARINET) พ.ศ. 2548 และจัดท้ำเป็นร่ำงประกำศ เรื่องกำรบริกำรระหว่ำงห้องสมุด
เครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ (NARINET) พ.ศ. 2557 ตำมเอกสำรแนบ

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
การจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะทางานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา

เพื่อให้กำรด้ำเนินงำนของคณะท้ำงำนฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเห็นควรให้มีกำร
จัดท้ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ของคณะท้ำงำนบริกำรและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เครือข่ำยสำรสนเทศ
นครรำชสีมำ ตำมมติที่ประชุม ดังนี
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมร่วมก้ำหนดข้อมูลที่จะเผยแพร่บนแผ่นพับประชำสัมพันธ์ของคณะท้ำงำน
บริกำรและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ ประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี
1. ควำมเป็นมำคณะท้ำงำนบริกำรและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เครือข่ำยสำรสนเทศ
นครรำชสีมำ (NARINET)
2. ระเบียบและข้อปฏิบัติในกำรใช้กำรบริกำรระหว่ำงห้องสมุดเครือข่ำยสำรสนเทศ
นครรำชสีมำ (NARINET)
3. ตัวอย่ำงแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา
4. อัตรำค่ำบริกำร
5. รำยชื่อคณะท้ำงำนบริกำรและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เครือข่ำยสำรสนเทศ
นครรำชสีมำ
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป

เดือนมิถุนำยน 2557 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
(อ.ศศิธร หวังค้ำกลำง)
ประธำนคณะท้ำงำนบริกำรและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำงขวัญแก้ว เทพวิชิต)
คณะท้ำงำนและเลขำนุกำร
ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
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