-๑-

รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หอง ๑๑๔๑ ชั้น ๔ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
----------------------------------------------------------------------------------------------

ผูมาประชุม
๑. ผูชวยศาตราจารยธัญภัค
๒. ผูชวยศาตราจารย ดร.คงศักดิ์
๓. ผูชวยศาตราจารย ดร.พงศศักดิ์
๔. ผูชวยศาตราจารยอภิชาต
๕. ผูชวยศาตราจารยจรรยา
๖. ผูชวยศาตราจารยธนู
๗. ดร.อุบลศิลป
๘. ดร.พิทา
๙. ดร.วณิฎา
๑๐. นางนูรีดา
๑๑. ผูชวยศาตราจารยอารีรัตน
๑๒. ผูชวยศาตราจารยปฏิคม
๑๓. ดร.วิชัย
๑๔. นายไชย
๑๕. นางประภาพร
๑๖. ดร.สุทธินันท
๑๗. นางวนิดา

สังฆมามานนท
สังฆมานนท
สังขภิญโญ
ติรประเสริฐสิน
เหลียวตระกูล
บุญญานุวัตร
โพธิ์พรม
จารุพูผล
แชมลําเจียก
จะปะกียา
วุฒิแสน
ทองจริง
พัวรุงโรจน
มีหนองหวา
พิมพพาศรีภิรมย
ชื่นชม
บิดร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ผูชวยศาตราจารยธัญภัค สังฆมานนท ประธานในที่ประชุมแจงในที่ประชุมทราบ
เรื่องการจัดประชุมเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคเปนเจาภาพ และเนื่องจากคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายหองสมุดมนุษยไทย ในการประชุม
ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บางทานก็มีการเปลี่ยนแปลง ไมไดที่ดํารงตําแหนงแลว
มิติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย ครั้งที่
๑ /๒๕๕๗ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

-๒ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการเครือขายหองสมุดแหงประเทศไทย
วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ของคณะกรรมการเครื อ ข า ยห อ งสมุ ด แห ง ประเทศไทย
จะดํารงตําแหนง ๔ ป ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หลังจากที่มีจาก
ประชุมไทย ครั้ งที่ ๑ /๒๕๕๗ สํ า นั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภูเก็ ต
ไดมีการจัดทําคําสั่ง และลงนามโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แตรายละเอียดของคําสั่งไมไดมีการ
ระบุระยะเวลา ในการดําเนินการของคณะกรรมการชุดนี้ไว ซึ่งจะทําใหไมเกิดความสมบรูณในการดําเนินงาน
ตอไป เมื่อคําสั่งไมตรงกับมติที่ประชุมก็นาจะมีนาเปลี่ยนแปลงหรือคัดเลือกกรรมการใหม
มติที่ประชุม เห็นดวยที่จะใชตําแหนงในการแตงตั้งคณะกรรมการ
๓.๒ วิสัยทัศน และพันธกิจ ของเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย
จัดทําวิสัยทัศน และพันธกิจ ของเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทยใหม โดย
ใหฝายเลขานุการรวบรวม เพื่อพิจารณาใหมอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการเครือขายหองสมุดมนุษยแหง
ประเทศไทยครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจงเพื่อทราบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะชวยขับเคลื่อนเครือขายหองสมุดมนุษย
ตอไป ซึ่งแตละหนวยงานภายในมหาลัยวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรม Human Library เปนประจําอยูแลว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะนําความรูและแนวคิดที่ไดจากการมาอบรมเครือขาย
หองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย ไปทดลองทํากิจกรรม Human Library ภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรพรรณี จะนํากิจกรรม Human Library ไปทํารวมกับ
หนวยงาน/คณะอื่นๆในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งใจจัดกิจกรรม Human Library เพื่อสรางเวทีใหคน
ที่มีความสามารถ
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา จะนํากิจกรรม Human Library เขาไปเสริมในสัปดาห
วิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
แหงประเทศไทย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการกําเนินงานการจัดกิจกรรมเครือขายหองสมุดมนุษย

ผูชวยศาตราจารยธัญภัค สังฆมานนท ประธานในที่ประชุมแจงในที่ประชุม เรื่อง
การดํา รงตําแหนงของคณะกรรมการเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย มีกรรมการบางทานและ
ประธานใกลพนจากวาระ/ตําแหนง ซึ่งจะชวยงานเครือขายสมุดมนุษยแหงประเทศไทยไมเต็มที่ จึงเสนอเลือก
ประธานคนใหม เพื่อจะไดดําเนินการอยางมีป ระสิทธิภาพและตอเนื่องตอไป จึงเสนอในที่ประชุมใหมีการ
แตงตั้งประธานเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทยคนใหม

-๓มติที่ประชุม เห็นชอบ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
ประธาน
ประธานที่ปรึกษา
รองประธาน

คณะกรรมการ

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชื่อ – สกุล
ผศ.ธัญภัค
สังฆมานนท
ผศ.ดร.ศุภมาศ
พนิชศักดิ์พัฒนา
ดร.พิทา
จารุพูผล
ดร.อุบลศิลป
โพธิ์พรม
อาจารยไชย
มีหนองหวา
ผศ.จรรยา
เหลียวตระกูล
ผศ.ปฏิคม
ทองจริง
นางนันทนา
เดชเกิด
ผศ.ดร.อํานาจ
ทองขาว
ดร.พงศศักดิ์
สังขภิญโญ
อาจารยนูรีดา
จะปะกียา
นายสุรพัศ
นันทบุตร
นางสาวอรชร
ไชยพล
นางสาวนูรัดา
นิกาเร็ง
นางสาวสุธีกานต คงจันทร
นางสาวปทุม
โตะหลี
นางจันทรเพ็ญ
เปลี่ยนผลัด
ดร.ประภาพร
พิมพพาศรีภิรมย
นางนูรีดา
จะปะกียา
ผศ.อารีรัตน
วุฒิแสน

หนวยงาน/สถาบัน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.ภูเก็ต
ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.สกลนคร
ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยลงกรณ
ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.นครสวรรค
ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.รําไพพรรณี
รอง ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.สุราษฎรธานี
ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา
ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.นครศรีธรรมราช
ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา
หัวหนาหองสมุด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ผูชวยบรรณารักษ หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕ พรรษา
ผูชวยบรรณารักษ หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕ พรรษา
ผูชวยบรรณารักษ หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕ พรรษา
ผูชวยบรรณารักษ หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕ พรรษา
เจาหนาที่หองสมุด วิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต
ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.มหาสารคาม
ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา
ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.อุดรธานี

๕.๒ เจาภาพการประชุมเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย ครั้งตอไป
-

- ป พ.ศ. ๒๕๕๙
ป พ.ศ. ๒๕๖๐
- ป พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
......................................................
…………………………………………………
(นางสาววริษฐา ไวแสน)
(ดร.วิจิตรา สุจริต)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
........................................................
(ดร.อุบลศิลป โพธิ์พรม)

-๔ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูรับรองรายงานการประชุม

