-ร่างรายงานการประชุมคณะทางานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา
ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี
************************************************************************
ผู้มาประชุม
1. อ.ศศิธร หวังค้ำกลำง
ประธำน
2. นำงรติมำ ปลั่งกลำง
รองประธำน
3. นำงขนิษฐำ ดูปอนด์
คณะท้ำงำน
4. นำงสำวปนิดำ คุณศึกษำ
คณะท้ำงำน
5. นำงสำวจิตชญำ กรสันเทียะ
คณะท้ำงำน
6. นำงสุวิตดำ ปรีศิริ
คณะท้ำงำน
7. นำงมุกดำ ป้อมหิน
คณะท้ำงำน
8. นำงสำวอุดมลักษณ์ กำญจนรังสิชัย
คณะท้ำงำน
9. นำงสำวศิริลักษณ์ ตรีกิ่ง
คณะท้ำงำน
10. นำงสำวอุบลรัตน์ จันทร์พิทักษ์
คณะท้ำงำน
11. นำงเสงี่ยม มุ่งเพียร
คณะท้ำงำน
12. นำงขวัญแก้ว เทพวิชิต
เลขำนุกำร
ผู้ไม่มาประชุม
1. นำงสำวนงลักษณ์ จันตำ

ติดภำรกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำงสำววิไลลักษณ์ อินมีศรี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเครือข่ายนครราชสีมา

ประธำนแจ้งว่ำ จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรอ้ำนวยกำรเครือข่ำยสำรสนเทศ
นครรำชสีมำ ครังที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลำคม 2556 พิจำรณำให้แต่งตังบุคลำกรจำกสถำบันในเครือข่ำยฯ
เป็นคณะท้ำงำนเครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ นัน จึงมีค้ำสั่ง ที่ 001/2556 เรื่องแต่งตังคณะท้ำงำนเครือข่ำย
สำรสนเทศนครรำชสีมำ ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทรำบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเพื่อพิจารณา
พิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการฯ ของคณะทางานฯ

เพื่อให้กำรด้ำเนินงำนของคณะท้ำงำนฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเห็นควรให้มีกำร
เลือกประธำน รองประธำน และเลขำนุกำรฯ คณะท้ำงำนฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมพิจำรณำเลือกประธำน รองประธำนและเลขำนุกำรฯ
ของคณะท้ำงำนบริกำรและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ ดังนี
1. อ.ศศิธร หวังค้ำกลำง (มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ)
ประธำน
2. นำงรติมำ ปลั่งกลำง (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน) รองประธำน
3. นำงขวัญแก้ว เทพวิชิต (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี)
เลขำนุกำรฯ

วาระที่ 4.2

แผนการดาเนินการประจาปี 2557

ประธำนแจ้ ง ว่ ำ ด้ ว ยคณะกรรมกำรอ้ ำ นวยกำรเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศนครรำชสี ม ำ
มอบหมำยให้คณะท้ำงำนฯ ร่วมกันจัดท้ำแผนกำรด้ำเนินกำรประจ้ำปี 2557 และเสนอคณะกรรมกำรอ้ำนวยกำรฯ
ภำยในวันที่ 2 ธันวำคม 2556 นัน จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันจัดท้ำแผนกำรด้ำเนินกำรประจ้ำปี 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมพิจำรณำจัดท้ำแผนกำรด้ำเนินกำรของคณะท้ำงำน
บริกำรและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ ประจ้ำปี 2557 ดังนี
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แผนการดาเนินการประจาปี 2557
กิจกรรม
ระยะเวลา
1.ปรับปรุงแบบกรอกรำยกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
พ.ย. 2556
เครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ
2. ปรับปรุงประกำศ เรื่อง กำรบริกำรระหว่ำงห้องสมุด ม.ค. 2557
เครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ และร่วมลงนำม
ควำมร่วมมือ
3. กำรประชำสัมพันธ์เครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ ม.ค. 2557 เป็นต้นไป
3.1 แผ่นพับ
3.2 E-mail
3.3 Face book ของหน่วยงำน
3.4 เว็บไซต์ของหน่วยงำน
4. ปรับปรุงรำยชื่อบรรณำรักษ์ที่มีอ้ำนำจในกำร
พ.ย. 2556
อนุญำตให้ยืมระหว่ำงห้องสมุด
5. ประชุมคณะท้ำงำนบริกำร ฯ
1 ครัง/ภำคกำรศึกษำ
(2 ครัง/ปีกำรศึกษำ)
6. จัดท้ำรำยงำนสถิติกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
1 ครัง/ภำคกำรศึกษำ
เครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ
(2 ครัง/ปีกำรศึกษำ)
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

หมายเหตุ

ครังที่ 1/57
ณ มรภ.นครรำชสีมำ
ขออนุมัติงบสนับสนุน
กำรจัดท้ำแผ่นพับ
จำกคณะอ้ำนวยกำรฯ

เลขำนุกำรฯ รวบรวม
ครังที่ 1/2557
ณ มรภ.นครรำชสีมำ
รำยงำนในกำรประชุม
คณะท้ำงำนบริกำรฯ

เรื่องอื่นๆ
ปรับปรุงแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา

ประธำนแจ้งขอให้ที่ประชุมร่วมพิจำรณำปรับปรุงแบบกรอกรำยกำรยืมระหว่ำง
ห้องสมุด เครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ เพื่อให้กำรด้ำเนินกำรเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมพิจำรณำปรับปรุงแบบกรอกรำยกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
เครือข่ำยสำรสนเทศนครรำชสีมำ รำยละเอียด ดังนี
1. ผู้ต้องกำร
แก้ไขเป็น
ชื่อผู้ยืม
2. ต้ำแหน่ง
แก้ไขเป็น
ต้ำแหน่ง/รหัส
3. ส้ำนักวิชำ
แก้ไขเป็น
ส้ำนักวิชำ/คณะ
4. บรรณำรักษ์ผู้ยืม
แก้ไขเป็น
บรรณำรักษ์ผู้ให้ยืม และย้ำยไปไว้ที่มุม
บนขวำ ต่อจำก ห้องสมุดผู้ให้ยืม
5. ผู้รับหนังสือ
แก้ไขเป็น
ลำยมือชื่อผู้ยืม
6. ตัดข้อควำม “ยืมต่อถึงวันที”่ ออก เนื่องจำกให้ยืมเพียงครังเดียว หำกผู้ใช้ต้องกำรยืม
ต่อ ให้ใช้แบบกรอกรำยกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดแผ่นใหม่
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7. บรรณำรักษ์ของห้องสมุดต้นทำง (ตำมรำยชื่อบรรณำรักษ์ที่มีอ้ำนำจในกำรยืม
ระหว่ำงห้องสมุด) ลงนำมก้ำกับบริเวณที่ประทับตรำห้องสมุดด้วย
แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา เลขที่
..........................................
ห้องสมุดผู้ยืม
วันกาหนดส่ง
ห้องสมุNumber
ดผู้ให้ยืม
Borrowing library
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Date due

Lending library
บรรณารักษ์ให้ผู้ยืม
Librarian

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
 ถ่ายเอกสาร
จานวนหน้า
รวมเป็นเงิน
บาท
Borrow original
Photocopy
No. of pages
Total
Bath
ชื่อผู้ยืม
ตาแหน่ง / รหัส
ชั้นปี
ลายมือชื่อผู้รับ
วันที่
Requester
Position / ID
Class
Picked up by
Date
สาขาวิชา
สานักวิชา / คณะ
ผู้รับคืน
วันที่
Department
Faculty
Receiver
Date
หมายเหตุ
Remarks
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป

เดือนมกรำคม 2557 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

(อ.ศศิธร หวังค้ำกลำง)
ประธำนคณะท้ำงำนบริกำรและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำงขวัญแก้ว เทพวิชิต)
คณะท้ำงำนและเลขำนุกำร
ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
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