
รายงานการประชุม กลุ่มวทิยบริการ มทร.พระนคร 
ครั้งที่ 1/๒๕๕๙ 

วันศุกรท์ี่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๙.๐๐ – ๑2.0๐  น. 
ณ ห้องสมดุเทเวศร์ ชัน้ ๒  ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................... 
ผู้มาประชุม 

๑. นางสายธาร  สุเมธอธิคม  หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ   
๒. น.ส.โสภา  ไทยลา   หัวหน้างานวิทยบริการ 
๓. นางบัวระภา  กลยนีย์   หัวหน้างานห้องสมุด 
๔. น.ส.กมร  สุประภารพงษ์  บรรณารักษ ์
๕. น.ส.รัตดา  พุทธศรีเมือง  บรรณารักษ ์
๖. น.ส.รุ่งทิวา  อึ่งวะระ   บรรณารักษ ์  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐-๑๒.๐๐  น. 
ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ปฏิทินการศึกษา ปี ๒/๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มเปิดภาคการศึกษา  
ในวันจันทร์ที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๘  
   
การจัดซื้อหนงัสือปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ที่ประชุมแจ้งให้ห้องสมุดแต่ละสาขาทราบ ตามที่ห้องสมุดแต่ละสาขาได้ไปคัดเลือกหนังสือที่ศูนย์
หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ทางศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังไม่ได้จัดส่งหนังสือให้
ครบตามที่ได้ไปคัดเลือกไว้  เนื่องจากบางเล่ม ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ  โดยเฉพาะเล่มที่อาจารย์ได้เสนอ
รายช่ือไว้ แต่จะรีบด าเนินการให้เร็วที่สุด ซึง่รอบต่อไปที่จะด าเนินการจัดซื้อ ได้แก่ ร้านคิโนะคุนิยะ ดังนั้น ให้
ห้องสมุดแต่ละสาขาด าเนินการรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดซื้อต่อไป    

 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)  

ก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ ให้ห้องสมุดทั้ง  ๔ สาขาเริ่มปฏิบัติงานนอกเวาลาราชการ 
(OT) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑  มกราคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามก าหนดนี ้ 

ห้องสมุดเทเวศร์     วันเสาร์ – อาทิตย ์ ปิดท าการ  
ห้องสมุดโชติเวช    วันเสาร์ – อาทิตย ์ เปิดท าการปกต ิ
ห้อสมุดพณิชยการพระนคร  วันอาทิตย ์  ปิดท าการ  
ห้องสมุดพระนครเหนือ   วันเสาร์ – อาทิตย ์ เปิดท าการปกต ิ  

ทั้งนีใ้ห้บุคลากรของห้องสมุดแต่ละสาขาปฏิบัติงานนอกเวาลาราชการ (OT) ดังนี ้
วันท าการ จันทร์ - วันศุกร์   วันละ ๓ คน 
วันหยุด  เสาร์ - อาทิตย์   วันละ ๒ คน 

และที่ประชุมแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า ถ้าห้องสมุดสาขาไหนมีการเรียนการสอนในช่วงปิดภาค
การศึกษา ( Summer ) ให้ปฏิบัติงานนอกเวาลาราชการ (OT) ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มิถุนายน –   
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ต่อไป 

 



ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การฝึกอบรม 

๑. วันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙  นางสายธาร  สุเมธอธิคม และนางบัวระภา  กลยนีย ์
ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพือ่พัฒนาการศึกษา  
ครั้งที่ 32” (WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา   

๒. วันที่ ๒๙ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙  และวันที ่๑ มีนาคม ๒๕๕๙ คุณอ้อมทิพย์  วงษ์ศรีแก้ว   
คุณพัชรินทร์  จ านงเพียร และคุณนารีนาท  แก้วรุ่งเรือง ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การสืบค้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่ประชุมพิจารณาและแจ้งให้ห้องสมุดแต่ละสาขาทราบ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ให้
 นางสาวโสภา  ไทยลา     รักษาราชการแทน  หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ 

นางสาวณฤชล  บิลอสิมาเอล  รักษาราชการแทน  หัวหน้างานห้องสมุด 
 
การจดัซื้อวสัด ุ

ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาหาข้อสรุปของการจัดซื้อวัสดุปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ห้องสมุด 
แตล่ะสาขาด าเนินการรวบรวมรายการวัสด ุ โดยจะจัดซื้อทีละสาขา และให้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการ
จัดซื้อ เช่น ใช้ในโครงการใด โดยห้องสมุดพณิชยการพระนคร จะซื้อเปน็ที่แรก 
 
สรุปรายชื่อผูค้้างส่งหนังสือ + ใบเสร็จค่าปรับ 

สรุปรายชื่อผู้คา้งส่งหนังสือ ให้ห้องสมุดแต่ละศูนยต์ิดต่อนักศึกษา ที่ไดค้้างส่งหนังสอื และค่าปรับ 
ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา และตดิที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบทุก ๆ เดือนต่อไป มอบหมายให้คุณ
นารีนาท แก้วรุ่งเรืองเป็นผู้รวบรวม 
 
ครภุัณฑห์อ้งสมุดเทเวศร ์

ที่ประชุมแจ้งให้ทราบ ตามทีไ่ด้มีการสร้างตกึห้องสมุดเทเวศร์หลังใหม ่และคาดว่าจะมกีารย้าย
ห้องสมุดภายในปี ๒๕๖๐ นี้ ห้องสมุดสาขาไหนมีความสนใจครุภัณฑข์องห้องสมุดเทเวศร์ สามารถทีจ่ะท าการ
คัดเลือกเพื่อน าไปใช้ ณ ห้องสมุดสาขาอื่น ๆ ได ้
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอื่นๆ 

๑. ที่ประชุมแจ้งให้ห้องสมุดแต่ละสาขาส่งสถิติการปฎิบัติงาน เช่น การแคตตาล็อกหนังสือ การห่อ 
ปกหนังสือ เป็นต้น พร้อมแนบรูปภาพ รวบรวมส่งที่ นางสุมาลี  พรเจริญ เพื่อสรุปและด าเนินการต่อไป 

๒. ให้ห้องสมุดแต่ละสาขา จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เชิญชวน และประชาสัมพันธ์ 
ให้นักศึกษาทราบ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป กิจกรรมตัวอย่าง เช่น 

- สถิตยืมมากที่สุด โดยจะพิจารณาจากสถิตการยืมของห้องสมุดทั้ง 4 สาขา แจกเพียง 1 รางวัล 
ของรางวัลคือ EXTERNAL HARDDISK 1TB โดยแจกเทอมละครั้ง ระยะเวลาการเก็บสถิติ เริ่ม 
11 มกราคม 2559 – 31 มีนาคม 2559 ประกาศผลวันจันทร์ที่ 18 เมษายน  2559 

- สลิปนี้มีโชค โดยจะรวบรวมจากสลิปการยืมจากตู้ยืมอัตโนมัติ (Selfcheck) ของห้องสมุดทั้ง 4 
สาขา ของรางวัลคือ EXTERNAL HARDDISK 1TB โดยแจกเทอมละครั้ง ระยะเวลาการเก็บสถิติ 



เริ่ม 11 มกราคม 2559 – 31 มีนาคม 2559 จับรางวัลวันจันทร์ที่ 18 เมษายน  2559 ให้
นักศึกษาเขียนรายละเอียดที่ด้านหลังสลิป ดังนี้  
o ชื่อ – นามสกุล 
o รหัสนักศึกษา  
o คณะ 
o เบอร์โทรศัพท์ 

- ตอบค าถามชิงรางวัล แจกรางวัลเดือนละครั้ง 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
 
 
       

นางสาวรุ่งทิวา    อึ่งวะระ 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

สายธาร   สุเมธอธิคม 
ผู้ตรวจ 

 


