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รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

วันพุธ ท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ  หอง ๑๑๔๑ ชั้น ๔ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผูมาประชุม 
๑. ผูชวยศาตราจารยธัญภัค    สังฆมามานนท 
๒. ผูชวยศาตราจารย ดร.คงศักดิ์   สังฆมานนท  
๓. ผูชวยศาตราจารย ดร.พงศศักดิ์   สังขภิญโญ 
๔. ผูชวยศาตราจารยอภิชาต    ติรประเสริฐสิน 
๕. ผูชวยศาตราจารยจรรยา    เหลียวตระกูล 
๖. ผูชวยศาตราจารยธนู    บุญญานุวัตร 
๗. ดร.อุบลศิลป     โพธิ์พรม 
๘. ดร.พิทา      จารุพูผล 
๙. ดร.วณิฎา      แชมลําเจียก 
๑๐. นางนูรีดา      จะปะกียา 
๑๑. ผูชวยศาตราจารยอารีรัตน    วุฒิแสน 
๑๒. ผูชวยศาตราจารยปฏิคม    ทองจริง 
๑๓. ดร.วิชัย      พัวรุงโรจน 
๑๔. นายไชย      มีหนองหวา 
๑๕. นางประภาพร     พิมพพาศรีภิรมย 
๑๖. ดร.สุทธินันท      ชื่นชม 
๑๗. นางวนิดา      บิดร 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ผูชวยศาตราจารยธัญภัค สังฆมานนท ประธานในท่ีประชุมแจงในท่ีประชุมทราบ
เรื่องการจัดประชุมเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคเปนเจาภาพ และเนื่องจากคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายหองสมุดมนุษยไทย ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๗  ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บางทานก็มีการเปลี่ยนแปลง ไมไดท่ีดํารงตําแหนงแลว 

 

มิติท่ีประชุม รับทราบ        
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี     

๑ /๒๕๕๗  ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๗  ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง        

๓.๑  วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการเครือขายหองสมุดแหงประเทศไทย 
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการเครือขายหองสมุดแหงประเทศไทย               

จะดํารงตําแหนง ๔ ป ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หลังจากท่ีมีจาก
ประชุมไทย ครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๗  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต              
ไดมีการจัดทําคําสั่ง และลงนามโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แตรายละเอียดของคําสั่งไมไดมีการ
ระบุระยะเวลา  ในการดําเนินการของคณะกรรมการชุดนี้ไว  ซ่ึงจะทําใหไมเกิดความสมบรูณในการดําเนินงาน
ตอไป  เม่ือคําสั่งไมตรงกับมติท่ีประชุมก็นาจะมีนาเปลี่ยนแปลงหรือคัดเลือกกรรมการใหม 
    

มติท่ีประชุม เห็นดวยท่ีจะใชตําแหนงในการแตงตั้งคณะกรรมการ 
 
๓.๒  วิสัยทัศน และพันธกิจ ของเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย  

   จัดทําวิสัยทัศน และพันธกิจ ของเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทยใหม โดย
ใหฝายเลขานุการรวบรวม เพ่ือพิจารณาใหมอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการเครือขายหองสมุดมนุษยแหง
ประเทศไทยครั้งตอไป 
 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะชวยขับเคลื่อนเครือขายหองสมุดมนุษย 
ตอไป ซ่ึงแตละหนวยงานภายในมหาลัยวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรม Human Library เปนประจําอยูแลว 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะนําความรูและแนวคิดท่ีไดจากการมาอบรมเครือขาย
หองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย ไปทดลองทํากิจกรรม Human Library ภายในมหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรพรรณี  จะนํากิจกรรม Human Library ไปทํารวมกับ
หนวยงาน/คณะอ่ืนๆในมหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งใจจัดกิจกรรม Human Library เพ่ือสรางเวทีใหคน
ท่ีมีความสามารถ  
   โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา จะนํากิจกรรม Human Library เขาไปเสริมในสัปดาห
วิชาการ 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการกําเนินงานการจัดกิจกรรมเครือขายหองสมุดมนุษย
แหงประเทศไทย 
   ผูชวยศาตราจารยธัญภัค สังฆมานนท ประธานในท่ีประชุมแจงในท่ีประชุม  เรื่อง
การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย  มีกรรมการบางทานและ
ประธานใกลพนจากวาระ/ตําแหนง  ซ่ึงจะชวยงานเครือขายสมุดมนุษยแหงประเทศไทยไมเต็มท่ี  จึงเสนอเลือก
ประธานคนใหม เพ่ือจะไดดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องตอไป จึงเสนอในท่ีประชุมใหมีการ
แตงตั้งประธานเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทยคนใหม 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้  

 
 ช่ือ – สกุล หนวยงาน/สถาบัน 

ประธาน ผศ.ธัญภัค  สังฆมานนท  
ประธานท่ีปรึกษา ผศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
รองประธาน ดร.พิทา จารุพูผล ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.ภูเก็ต 

ดร.อุบลศิลป โพธิ์พรม ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.สกลนคร 
อาจารยไชย มีหนองหวา ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยลงกรณ 
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.นครสวรรค 
ผศ.ปฏิคม ทองจริง ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.รําไพพรรณี 

คณะกรรมการ นางนันทนา เดชเกิด รอง ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.สุราษฎรธานี 
ผศ.ดร.อํานาจ ทองขาว ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา 
ดร.พงศศักดิ์ สังขภิญโญ ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.นครศรีธรรมราช 
อาจารยนูรีดา จะปะกียา ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา 
นายสุรพัศ นันทบุตร หัวหนาหองสมุด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
นางสาวอรชร ไชยพล ผูชวยบรรณารักษ หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ  ๕ พรรษา 
นางสาวนูรัดา นิกาเร็ง ผูชวยบรรณารักษ หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ  ๕ พรรษา 
นางสาวสุธีกานต คงจันทร ผูชวยบรรณารักษ หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ  ๕ พรรษา 
นางสาวปทุม โตะหลี ผูชวยบรรณารักษ หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ  ๕ พรรษา 
นางจันทรเพ็ญ เปลี่ยนผลัด เจาหนาท่ีหองสมุด วิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต 

เลขานุการ ดร.ประภาพร พิมพพาศรีภิรมย ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.มหาสารคาม 
ผูชวยเลขานุการ นางนูรีดา จะปะกียา ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา 

ผศ.อารีรัตน วุฒิแสน ผอ.สํานักวิทยบริการฯ มรภ.อุดรธานี 
 
   ๕.๒ เจาภาพการประชุมเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย ครั้งตอไป 
    
          -  ป พ.ศ. ๒๕๕๙   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
    -  ป พ.ศ. ๒๕๖๐   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
                                          - ป พ.ศ. ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา      ๑๑.๓๐ น. 
......................................................                 ………………………………………………… 
     (นางสาววริษฐา ไวแสน)                      (ดร.วิจิตรา  สุจรติ) 
     เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ผูจดรายงานการประชุม                                      ผูตรวจรายงานการประชุม 

            ........................................................  
           (ดร.อุบลศิลป  โพธิ์พรม) 
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     ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 
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