
การจัดการความรู้...ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้าถึงข้อมูล : http://library.bsru.ac.th/w2014/ 



แนวปฏบิตัทิี่ด ี
๑. บทน า 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอนและด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยให้บริการ  ทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทั้งรูปแบบเอกสารรูปเล่มและเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นิสิต นักศึกษาสามารถ 
สืบค้นได้ตลอดเวลา 

การให้บริการที่ดีให้กับผู้ใช้บริการเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักวิทยบริ การฯ 
ดังที่ปรากฏอยู่ในข้อความปรัชญาของส านักวิทยบริการฯ ที่ว่า แหล่งสรรพความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยีบริการดี
มีจิตส านึก  เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบงานบริการภายในองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส านักวิทย
บริการฯ  จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่เป็น
ประจ า โดยมีการประชุมกลุ่มผู้บริหารทุกสัปดาห์ ประชุมกลุ่มหัวหน้างานทุกสองสัปดาห์  และประชุมบุคลากร
ประจ าส านักฯ ทุกเดือน ท าให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและประสานสัมพันธ์กัน  ส่งผลให้
งานโดยรวมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการที่ดีวิธีการหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร
ในระดับผู้ปฏิบัติงาน  สืบเนื่องจากการได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่าง  ๆ ในรอบปีที่ผ่าน  ๆ มาคือ
การพูดคุยกัน อย่างไม่เป็นทางการในตอนเช้า  เป็นที่รู้จักกันในชื่อกิจกรรม  Productivity Talk นับว่าเป็นวิธีการ
ที่ส่งผลดี ต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของส านักวิทยบริการฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการให้บริการ  จึงนับได้
ว่าเป็นนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของบุคลากรในส านักวิทยบริการฯ ทุก 
คน 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่ได้จากการปฏิบัติงานในแต่ละวัน  
๒. เพ่ือระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบจากการปฏิบัติงาน 
๓. เพ่ือเป็นช่องทางในการแลกและเปลี่ยนรับรู้ข่าวสารความก้าวหน้าต่าง ๆ ในวงการห้องสมุด 
๔. เพ่ือส่งเสริมความร่วมแรงร่วมใจและเกิดความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ 
๕. เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างระบบการบริการให้เป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 



๓. รูปแบบของกิจกรรม  

กิจกรรม Productivity Talk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดแผน  
(ทุกเช้าวันอังคารและพฤหัสบดี) 

ปฏิบัติการตามแผน  
ตลอดปีการศึกษา 

บันทึกประเด็นการพูดคุย 
อย่างเป็นลักษณ์อักษร 

ติดตามผลส าเร็จใน
ประเด็น 

ท่ีมีการพูดคุยตกลง 

ปรับปรุง/แก้ไข 
 

สรุปรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อ  
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ไมใ่ช ่

ใช ่



๕. แนวปฏิบัติที่ด(ีBest Practices) 

กิจกรรม Productivity Talk ของบุคลากรฝ่ายปฏิบัติของส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการต่อเนื่องมา
เป็นปีที่ ๔ ผลการด าเนินการประสบความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ พบว่าแนวปฏิบัติที่ดี  
(Best Practices) ของการคุยกันยามเช้า (Productivity Talk) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี มี 

ดังต่อไปนี้ 
๑. การตรงต่อเวลา บุคลากรทุกคนต้องตรงต่อเวลาตามที่มีการวางแผนไว้เพราะต้องใช้ช่วงเวลา  

ในการพูดคุยก่อนถึงเวลาปฏิบัติงานจริงอย่างน้อย 30 นาที 
๒. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการประชุมพูดคุยในระยะเวลาอัน  

สั้น เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปในแต่ละวัน 
๓. การร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหา ทุกปัญหาที่เกิดข้ึนย่อมมีผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม  

ดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา 
๔. การผลัดเปลี่ยนหน้าที่ในการด าเนินการประชุม ในการประชุมพูดคุยในแต่ละครั้ง ควร 

ผลัดเปลี่ยนหน้าที่กันในการเป็นประธานด าเนินการประชุม เพื่อให้ทุกคนได้แสดงบทบาทในการเป็น  
ผู้ด าเนินการประชุม 

๕. การบันทึกการประชุมทุกครั้ง มีเลขานุการ บันทึกสรุปการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ  
น าเสนอต่อผู้บริหารทุกสัปดาห์ 

๖. การประเมินผลกิจกรรม มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรทุกคนต่อวิธีการของการ  
คุยกันยามเช้า เพื่อปรับปรุงรูปแบบทุกสิ้นภาคเรียน 



สรุปกิจกรรม Products Activity Talk ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ทุกวันพุธ เวลำ 8.00 - 8.15 น. 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 

มกรำคม 2561 

วันพุธที่ 3 งดกำรประชุมฯ หยุดนักขตัฤกษ์ : เทศกำลปีใหม่ 2561 

วันพุธที่ 10 ศิริรัตน์ เป็นประธำนในกำรประชุม  

 ประธาน : แจ้ง   - โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด มีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ        
1. กิจกรรม (Happy Photo) ในหัวข้อ “ห้องสมุดที่ชอบ ในมุมที่ใช่”       
2. กิจกรรมยืม – คืน เครื่องอัตโนมัติ สะสมแต้มแลกรางวัล 3. Bag 
service ยืมกระเป๋า ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2561   

ชไมพร : เสริมในเรื่องประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทราบถึงข้ันตอนการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 

ชุมภู : แจ้ง - การจัดกิจกรรม “บ้านสมเด็จบุ๊คแฟร์ ครั้งที่  10” ในวันที่ 10 – 12 
มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร 1 โดย
เปิดลงทะเบียนหน้างานและมีแบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือให้ทุกร้าน โดยมี
ร้านค้าเข้าร่วม จ านวน 15 ร้านค้า  

 ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 

ชไมพร : แจ้ง - ขอให้กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ส่งสถิติประจ าเดือน ธันวาคม 2560 ใน
เวลา 9.00 น.เพราะจะด าเนินการสรุปในที่ประชุมส านัก ในวันที่ 17 
มกราคม 2561 และจะจัดท าสรุปสถิติ รวม 2 เดือน คือ พ.ย. – ธ.ค. 60  2.
วิทยากรที่ขึ้นอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ หลังอบรมเสร็จสิ้นให้ด าเนินการรวม
รวมแบบสอบถามส่งที่หัวหน้าชไมพรทุกครั้ง 3. ในปีพ.ศ. 2561 ได้แจ้ง
ผู้บริหารเรียบร้อยแล้วได้ด าเนินการส่งมอบภาระงานของตนในการท าสัน
หนังสือ ให้กับพรรณวดี เรียบร้อยแล้ว  

 ที่ประชุมรับทราบ 



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
 เครือวัลย์: แจ้ง - การเปิดใช้ประตูปีกผีเสื้อทางเข้า–ออก ได้ด าเนินการเปิดให้เข้า–ออก ปกติ 

โดยไม่ต้องสแกนบัตรแล้ว หากมีผู้ใช้บริการสอบถามให้แจ้งไปว่าเพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกในการเข้า–ออก กับผู้ใช้บริการและการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด      
ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ให้นิสิต นักศึกษาน าตารางเรียนหรือส าเนา
ใบเสร็จมาตรวจสอบการเรียนเป็นปัจจุบัน   
 
 

  

วันพุธที่ 17 งดกำรประชุมฯ เพรำะมีกำรประชุมประจ ำเดือนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

วันพุธที่ 24 ดิษพงษ ์เป็นประธำนในกำรประชุม   

 ประธาน : แจ้ง   - การแจ้งซ่อมแอร์ ได้ด าเนินการประสานงานกับงานอาคารที่ท าหน้าที่ดูแล
แล้ว หากมีช่างมาท าการซ่อมเรียบร้อยแล้วช่วยแจ้งกลับธุรการด้วย 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ชุมภู : แจ้ง - 1. การจัดโครงการวิชาการสู่สังคม ต้องเดินทางไปส ารวจ โดยเดินทางไป
ราชการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ และเดินทางไป
โรงเรียนบางน้ าจืด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะเดิมร่วมเดินทาง 
คือ ผอ., รอง ผอ. , ชุมภู และศิริรัตน์   
- 2. การด าเนินการเรื่องหนังสือจากกิจกรรมบ้านสมเด็จบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 
โดยด าเนินการตรวจเช็คหนังสือซ้ าส่งแจ้งผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก าลัง
ด าเนินการส่งเมล์แจ้งกลับไปยังผู้สั่งซื้อหนังสือ  
- 3. ได้ด าเนินการจัดซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับรางวัลซี ไรต์ ประจ าปี 2560 
เรียบร้อยแล้วก าลังด าเนินการให้บริการ 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
วันพุธที่ 31 ชมพูนุท เป็นประธำนในกำรประชุม   

 ชไมพร : แจ้ง   - 1. การอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ในวันศุกร์ที่  2 กุมภาพันธ์ 2561 มี
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 80 คน คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ โดยแบ่ง
การอบรมเป็น 2 ช่วงเช้า – บ่าย  โดยช่วงเช้า 40 คน วิทยาการเป็นคุณ
รสสุคนธ์ และช่วงบ่ายคุณชมพูนุทและคุณศิริรัตน์  พร้อมอบรมการเขียน
บรรณานุกรมหรืออ้างอิง  2. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เดินทางไป
สัมมนาฯ ณ  TK Park  กับ นางสาววิรัตน์กานต์  
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

เครือวัลย์: แจ้ง   - การเปลี่ยนแม่บ้านชั้น 1 โดยคุณศรีโสภา ที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ช่วงนี้มี
แม่บ้านปฏิบัติงาน ชั้น 1 คนใหม่ ชื่อ เดบี   
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

กุมภำพันธ์ 2561 

วันพุธที่ 7 วรำภรณ์ เป็นประธำนในกำรประชุม  

 ประธาน : แจ้ง   - 1. ได้ด าเนินการสอบถามผู้อ านวยการ เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมที่
จัดของส านักวิทยบริการฯ โดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ของกิจกรรม/โครงการ 
ต่างๆ ไปใช้ได้ทุกงานร่วมกัน และงานธุรการไดจ้ัดท าแบบฟอร์ม ในแต่ละ
กิจกรรม เพ่ือท าเรื่องเบิกควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ โครงการต่าง ๆ  
- 2. ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการจัดส่งเล่มการประเมินค่างาน เรียบร้อย
แล้ว  
- 3. ด าเนินจัดส่งครุภัณฑ์ และ คอมพิวเตอร์ที่ช ารุดไปงานพัสดุของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 เครื่อง 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
 ชุมภู : แจ้ง - 1. ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ส านักวิทยบริการฯจะด าเนินการจัดโครงการ

อบรมบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงโดยกลุ่มงานจัดการสารสนเทศ   
- 2. นักศึกษาฝึกงาน มาจากมรภ.สุราษฏร์ธานี ฝึกวันสุดท้ายที่ส านักวิทยฯ 
คือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยชุมภูจัดส่งประเมินผู้บริหารส านักวิทย
บริการฯ ถ้ามบีุคลากรจะติชมการท างานของนักศึกษาให้แจ้งได้  
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ณัฐณิชา : แจ้ง - ได้มชี่างแอร์มาด าเนินการซ่อมและดูแลแอร์เรียบร้อยแล้วที ่ชั้น 8  ที่ประชุมรับทราบ 

วันพุธที่ 14 รสสุคนธ์ เป็นประธำนในกำรประชุม  

 ชไมพร : แจ้ง - 1. การเข้าระบบ http://book.bsru.ac.th/virtua_rpt/เช็คยอดสถิติ งาน
บริการยืม–คืน ประจ าปี 2561 หรือ 2018 โดยสอบถามนายสืบยศหัวหน้า
งานเทศโนฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้นางศิริรัตน์และน.ส.เครือวัลย์ 
ด า เ นิ น ก า ร ท ด ล อ ง เ ช็ ค ส ถิ ติ พ ร้ อ ม ต ร ว จ เ ช็ ค ร า ย ง า น ห น้ า
http://book.bsru.ac.th/virtua_rpt/หน้าต่างที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 
- 2. เดินทางไปราชการในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ม.สวนดุสิต 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ชุมภู : แจ้ง - ได้เป็นตัวแทนส านักวิทยบริการฯ รับหนังสือบริจาคจากกรมการท่าเรือศรี 
ราชาฮาร์เบริทร์ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561  จ านวน 187 ชื่อเรื่อง 

 ที่ประชุมรับทราบ 

สืบยศ : แจ้ง - ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีคณาจารย์มาขอใช้ห้องประชุมราชาวดี 
เวลา 8.00 น. – 16.30 น. ขอแจ้งให้ทุกคนทราบ 
 

 ประชุมรับทราบ 

โบว์ : แจ้ง - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นระบบ OPAC  ชั้น 7 เสีย สืบยศจะลงไปดูเครื่องให้ในเบื้องต้น ประชุมรับทราบ 



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
วันพุธที่ 21 ชไมพร เป็นประธำนในกำรประชุม 

 ประธาน : แจ้ง   - ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. ไปประชุมฯ
การเป็นชุดอารักขาในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 

 ประชุมรับทราบ 

ศิริรัตน์ : แจ้ง   - มีการประชุมบริการวิชาการสู่สังคมฯ เพ่ือเตรียมความพร้อม ที่ห้องประชุม
บุณฑริก ชั้น 7  
 

 ประชุมรับทราบ 

กัญญา : แจ้ง   - ได้รับเครื่องตัดกระดาษและท าการตรวจรับเรียบร้อย โดยตั้งไว้ ที่ชั้น 6 
ห้องซ่อมหนังสือ 

วราภรณ์ แจ้งว่าเครื่องตัดกระดาษครุภัณฑ์ใน
ปีงาบประมาณ 2561 จะด าเนินการติดเลข 
บส.ให้ในภายหลัง 
 

ประชุมรับทราบ 

เครือวัลย์ : แจ้ง   - ช่วงนี้มีช่างมาปูกระเบื้องชั้น 9 ให้ไปแจ้งคุณหญิง เรียบร้อยแล้ว   
 

 ประชุมรับทราบ 

วันพุธที่ 28 กัญญำ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 ประธาน : แจ้ง   ไม่มีเรื่องแจ้ง  ประชุมรับทราบ 

ชุมภู : แจ้ง   - นักศึกษาฝึกงานบรรณารักษ์ มรภ.บ้านสมเด็จฯ ต้องไปร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสา ตั้งแต่ 13.00 น. – 16.30 น. หากไมส่ามารถมาฝึกงานได้ให้ผู้ดูแลตก
ลงกับนักศึกษาฝึกงานแจ้งวันมาชดเชยตามเห็นสมควร        
 

 ประชุมรับทราบ 

สืบยศ : แจ้ง   - กลุ่มงานบริการที่แจ้งขอเครื่องสแกนบาร์โค๊ด ไว้ ขอให้ผู้ที่เขียนด าเนินการ
ไปรับได้ที่ชั้น 8  
 

 ประชุมรับทราบ 



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
มีนำคม 2561 

วันพุธที่ 7 วิรัตน์กำนต์ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 ชุมภู : แจ้ง   - นักศึกษาฝึกงานบรรณารักษ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้องไปร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา ตั้งแต่ 13.00 น. – 16.30 น. หากไม่มาฝึกงานให้ผู้ดูแลตก
ลงแจ้งคุยหาวันมาชดเชยกันกับนักศึกษา 
 

 ประชุมรับทราบ 

ดิษพงษ์ : แจ้ง - ด าเนินการยื่นเรื่องลาพักผ่อน วันที่ 22-23 มีนาคม 2561   

วันพุธที่ 14 ภูชิต  เป็นประธำนในกำรประชุม 

 
 
 

ประธาน : แจ้ง   ไม่มีเรื่องแจ้ง   

ชุมภู : แจ้ง   - 1. ส านักวิทยบริการฯก าลังด าเนินการจัดการความเสี่ยงของส านัก โดยที่
ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการเรื่องของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการฯ ได้
ท าหนังสือหาย ให้งานยืม–คืนกรอกเอกสารแบบฟอร์มการท าหนังสือของ
ผู้ใช้ให้กับงานยืม–คืน พร้อมทั้งการหาหนังสือไม่พบของผู้ใช้บริการ ในแต่ละ
ชั้นจะมีส่งแบบฟอร์ม เพ่ือเป็นให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลต่างๆ เพ่ือเป็นหลัง
ฐานการจัดการความเสี่ยง  

  

สืบยศ : แจ้ง   - การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ IT ชั้น 8 ภายในวันที่ 20/27-30 มีนาคม 2561  
ห้องเต็ม และวันที่ 30 มีนาคม 2561 ส านักวิทยบริการฯมีการอบรมการใช้ 
SPSS จ านวน 40 คน ขอให้บุคลากรช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการด้วย 

  

เครือวัลย์ : แจ้ง   
 
 

- ส านักวิทยบริการฯ ปิด ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 งานยืม–คืน จัดท า
เอกสารการยื่นเรื่องจบ ย้าย และลาออก ในส่วนส านักวิทยบริการฯ 
ด าเนินการฝากเอกสารไว้ที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

 
 

 
 

 



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
วันพุธที่ 21 โบว์ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 ประธาน : แจ้ง   - การอบรมการใช้ฐานข้อมูลในเวลา 9.00 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 29 คน และช่วงเวลา 13.00-16.00 น. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศ ขอใช้ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 เพ่ือใช้ใน
การอบรมงานวิจัยของสาขา 
 

  

ภูชิต : แจ้ง   - มีการใช้ขอใช้ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 เวลา 8.00 – 12.00 น.   

เครือวัลย์ : แจ้ง - การส่งซ่อมเครื่องคืนสัญญาณแถบแม่เหล็ก เสียใช้การไม่ได้ ซึ่งไม่มีงบ
ส ารอง  

- สืบยศได้ลงมาตรวจสอบแล้ว หาวิธีการแก้ไข 
ต่อไป 

 

 

สืบยศ : แจ้ง - ด าเนินการยื่นเรื่องลาพักผ่อน  วันจันทร์ – พุธ นี้ คือ วันที่ 19-21 มีนาคม 
2561 โดยการท าเวรล่วงเวลา(โอท)ี จะมีณัฐณิชามา ปฏิบัติงานล่วงเวลาแทน
ใน วันที่ 19-21 มีนาคม 2561 และวันที่ 28 มีนาคม 2561 กัญญามา
ปฏิบัติงานล่วงเวลาแทน 
 

  

เครือวัลย์ : แจ้ง - มีแม่บ้านมาปฏิบัติงานชั้น 1 คนใหม่อีกแล้วทางแม่บ้านบอกแจ้ง อ.ศรี
โสภา เรียบร้อยแล้ว 
- แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันดูแลการปฏิบัติงานแม่บ้านของแต่ละชั้น  
 

  

วันพุธที่ 28 งดกำรประชุม มีกำรประชุมภำยในส ำนักวิทยบริกำร 
 



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
เมษำยน 2561 

วันพุธที่ 4 สืบยศ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 ประธาน : แจ้ง   - การถอดประตูปีกผีเสื้อ ชั้น 1 ในช่วงเช้า จึงขอความช่วยเหลือให้กัญญา 
ลงมาช่วยมาปฏิบัติ ชั้น 1 ในการตรวจกระเป๋า หรือหนังสือ จากผู้ใช้บริการ
ระหว่างที่ด าเนินการถอดประตูคลื่นสัญญาณจับไม่ได้ 
 

  

ชุมภู: แจ้ง   - 1. สอบถามการจัดหาสถานที่ และหัวข้อที่จะไปสัมมนาฯประจ าปี
งบประมาณ 2561 ขอส านัก ให้ทุกคนเสนอหรือเตรียมการไว้ 2. งานบุ๊คแฟร์
หนังสือนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รบกวนประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องถ้าผู้ใช้บริการไปร่วมงานสามารถน ารายชื่อหนังสือมาเสนอให้ฝ่ายหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือจัดซื้อไว้ให้บริการในส านักวิทยบริการฯ ได้ 
 
 

  

วราภรณ์ : แจ้ง - 1. การปิดให้บริการภายในของมหาวิทยาลัย ในช่วงวันหยุดที่ 11 เมษายน 
2561 โดยให้ทุกคนมาสแกนเวลาในช่วงเช้า โดยไม่ต้องสแกนกลับช่วงเย็น 
เพ่ือทุกคนเดินทางกลับภูมิล าเนาอย่างปลอดภัย ซึ่งฝ่ายธุรการก าลังรอ
บันทึกข้อความจากส านักงานอธิการบดีอยู่ แล้วจะแจ้ งให้ทราบใน            
e-document ต่อไป  2. การเบิกวัสดุในโครงการต่าง ๆ ให้ทุกคนที่ใช้เขียน
ใบเบิกได้ที่ชั้น 2 เช่น โครงการวิชาการสู่สังคม เบิกไปแล้วให้ย้อนกลับไป
เขียนเบิกใหม่ เพ่ือให้ถูกต้องตามความเหมาะสม 
 

 

  



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
วันพุธที่ 11 ณัฐณิชำ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 ประธาน : แจ้ง   - การปิดภายในของมหาลัยฯในช่วงวันหยุดที่ 11 เมษายน 2561 โดยให้ทุก
คนมาสแกนเวลาในช่วงเช้า ไม่ต้องสแกนกลับช่วงเย็น เพ่ือทุกคนเดินทาง
กลับภูมิล าเนาอย่างปลอดภัย ซึ่งฝ่ายธุรการก าลังรอบันทึกข้อความจาก
ส านักงานอธิการบดีอยู่ แล้วจะแจ้งให้ทราบใน e-documentต่อไป  พร้อม
ประกาศตามสายชั้น 1 ขอให้เตือนแม่บ้านแต่ละชั้น ช่วยกันดูแล น้ า-ไฟ ของ
ส านักวิทยบริการให้เรียบร้อยด้วย 

- ชไมพร : แจ้ง 1. สอบถามผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ใช้บริการขอ
ใช้ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 ซึ่งได้ประสานไป
ยังผู้ ขอใช้ห้อง ใช้ ได้ถึ ง  เวลา 14.00 น.
เรียบร้อย 2.มอบคุณรสสุคนธ์ ท าป้ายประกาศ
ปิด ตั้ งแต่ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป หาก
บุคลากร มีธุระจ าเป็นต้องเดินทางก่อน ให้แจ้ง
หัวหน้างานแต่ละงาน แล้วเดินทางกลับก่อน
เวลาได้ 
 

 

 สืบยศ : แจ้ง - 1.การมาร่วมประชุมของคณะกรรมประจ าส านักวิทยบริการฯ ในวันที่ 23 
เมษายน 2561 ซึ่งผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ จะด าเนินการสรุปผลงานใน
รอบปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งขอให้หัวหน้างานด าเนินการสรุปสถิติ
การท างานของทุกคน ในแต่ละงานแต่ละเดือนที่ส่ง ให้สืบยศต่อไป  ส่วนการ
สรุปโครงการให้ส่งที่อาจารย์หทัยรัตน์  
- 2. ในเรื่องการจองที่จอดรถของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
ในวันที่ 23 เมษายน 2561 มอบหมายให้ดิษพงษ์ ด าเนินการแจ้ง ทะเบียน
รถกับรปภ.  
 
 
 

  



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
วันพุธที่ 18 ศิริรัตน์ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 ชุมภู : แจ้ง - การจัดท า ภาระงาน(JB) ของแต่ละคนในการส่ง ป.มบส.3 และให้ท า
เอกสารในการประเมินตนเองมาทั้งหมด  4 ชุด พร้อมทั้งสรุปงานในแต่ละ
คนแนบท้ายเอกสารมาเด้วย โดยส่งข้อมูลได้ที่คุณศรีโสภา ภายในวันที่ 29 
เมษายน 2561  
      

  

 เครือวัลย์ : แจ้ง - 1. การยืมหนังสือต่อ ของคณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ในภาค
เรียนเรียนฤดูร้อน/2560 สืบยศ ได้ด าเนินการตามสิทธิ คือ 20 เล่ม / 1 ภาค
เรียน ก าหนดส่งคืนภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2561 นี้ 2. การน าเครื่องจับ
สัญญาณ กันขโมย ตรงประตูทางเข้า – ออก บางครั้งสัญญาณร้องเตือน 
แบบไม่ปรกติ  
 

- สืบยศ จะท าการตรวจสอบเครื่ องจั บ
สัญญาณ กันขโมยและหาทางแก้ไขต่อไป 

 

 วราภรณ์ : แจ้ง -  การมาร่วมประชุมของคณะกรรมประจ าส านักวิทยบริการฯ ในวันที่ 23 
เมษายน 2561 ซึ่งผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ จะด าเนินการรายงานสรุปผล
การด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ขอให้บุคลากรทุกคนใน
ส านักวิทยบริการฯ สวมใส่เสื้อสูทส านักทุกคน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 ให้
การต้อนรับ 
 
 

  

 โบว์ : แจ้ง   - การไปราชการภายในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2561 ไปร่วมกับชมพูนุท 
และวันที่ 26- 27 เมษายน 2561 ไปร่วมกับคุณสืบยศ ชุมภู 
 

  



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
วันพุธที่ 24 เครือวัลย์ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 ประธาน : แจ้ง   - 1. กิจกรรมถ่ายภาพ “ห้องสมุดที่ชอบ ในมุมที่ใช่” ได้ด าเนินการจับฉลาก
ตามรายชื่อที่ลงทะเบียน และมอบของขวัญเรียบร้อยแล้ว 2. การเปิด-ปิด 
ส านักวิทยบริการฯ ตามปฏิทินวิชาการและตามประกาศของมหาลัยฯ 

  

 ชุมภู : แจ้ง - 1. การเบิกวัสดุเครื่องใช้ ให้ส ารวจและเบิกได้ขณะนี้ เพราะทางร้าน
สหกรณ์ของมหาลัยฯท าการเช็คสินค้า ไม่สามารถเบิกได้ ภายใน 1 อาทิตย์นี้  
- 2. การเดินทางไปราชการ ณ มศว. โดยร่วมเดินกับคุณสืบยศ  ในวันที่ 26- 
27 เมษายน 2561 

  

พฤษภำคม 2561 

วันพุธที่ 2 สรรเสริญ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 ชุมภู : แจ้ง -  ภาคเรียนฤดูร้อน /2560  ไม่มีการปฏิบัติงานระดมขอให้ทุกคนจัดการงาน
ที่ค่ังค้างให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม 

  

วราภรณ์: แจ้ง -  ภาคเรียนฤดูร้อน /2560 ตามปฏิทินวิชาการของมหาลัยฯ ให้ปฏิบัติงาน
เวรเช้าถึงวันที่ 11 พ.ค. 2561 และส าหรับเวลาการมาปฏิบัติงานในภาค
เรียนฤดูร้อน /2560  หัวหน้างานจะเสนอเวลามาปฏิบัติงาน  คือเวรเช้ามา
ปฏิบัติงาน เวลา 8.00 น.  เวรสาย เวลา 8.15 น.  ผู้บริหารต่อไปและการ
ปฏิบัติงานล่วงเวลา (โอท)ี จะเริ่มในวันที่ 21 พ.ค. 2561 

  

สืบยศ : แจ้ง 1. ตนเองและณัฐนิชา จะด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง 
IT1,2 ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 
2.  ขอปิดเซิร์ฟเวอร์ของส านักวิทยบริการฯ ในวันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 
10.00 น. – 12.00 น. เนื่องจากท าการปรับปรุงข้อมูลในระบบอัตโนมัติ 

  



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
รสสุคนธ์ : แจ้ง 1.  การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการฯ  สามารถใช้งานได้หรือไม่ 

เนื่องจากมีผู้ใช้บริการภายนอกโทรมาสอบถาม  ซึ่งสืบยศเสนอให้ไปแจ้ง
ผู้ใช้บริการให้ใช้มุมซ้ายด้านบนของเว็บไซต์และได้แจ้งให้ส านักคอมฯ 
ด าเนินการแก้ไขแล้ว 

  

ชไมพร : แจ้ง ชั้น 4  ก าลังด าเนินการจัดท าป้ายบอกเลขหมู่  และปรับขยายชั้นหนังสือ  
 

  

วันพุธที่ 9 วิรัตน์กำนต์เป็นประธำนในกำรประชุม 

 ประธาน : แจ้ง   ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลกิจกรรมยืม – คืน อัตโนมัติ พร้อมติด
ประกาศ ในลิฟต์เรียบร้อยแล้ว   

  

ชุมภู : แจ้ง 1.  การฝึกงานนักศึกษา ได้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนนี้แล้ว จึงขอให้ทุก
คนที่ดูแลรับผิดชอบนักศึกษาที่ฝึกงานจัดส่งรายงานในแต่ละงานให้เรียบร้อย
ตามก าหนด   
2. ในภาคเรียนฤดูร้อน /2560  ไม่มีการปฏิบัติงานระดมขอให้ทุกคนจัดการ
งานที่คั่งค้างให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม  ซึ่งคุณสืบยศเสนอขอให้คุณ
ชไมพรติดป้ายเลขเรียกหนังสือในชั้น 4 ให้เรียบร้อยเพื่อจะได้จัดเรียงหนังสือ
ให้ถูกต้อง และสะดวกกับผู้ใช้บริการ   

  

สืบยศ : แจ้ง 1.  ด าเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมพริ้นเตอร์ให้คุณชไมพรที่ชั้น 4 
เพ่ือแชร์ปริ้นเตอร์ให้ทุกคนสามารถสั่งพิมพ์เอกสารต่างๆ ไปยังเครื่องคุณ
ชไมพรได้ทุกเครื่อง 2. ด าเนินการติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ ณ ชั้น 3 คุณ
รสสุคนธ์รับผิดชอบดูแล และ ด าเนินการติดตั้งจอคอมพิวเตอร์ชั้น 1 
เรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายผู้บริหาร  อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถใช้ร่วมกันได้
ภายในหน่วยงานได้ 

  



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
วราภรณ์: แจ้ง - คุณศรีโสภา ฝากแจ้งเรื่องการส่งใบลาต่างๆ การลาทุกกรณีให้เขียนส่งที่

งานธุรการของส านักวิทยบริการฯ  และกระบวนการอนุมัติสิ้นสุดภายใน
หน่วยงาน ซึ่งผอ.เป็นผู้อนุมัติ  พร้อมและสรุปการลาของทุกคนๆ ส่งรอบ 6 
เดือนต่อไป 

  

วันพุธที่ 16 ดิษพงษ์ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 ประธาน : แจ้ง   -  วันที่ 11 มิ.ย. 2561 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ขอใช้ห้อง IT1,2 เพ่ือ
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล  มอบนางสาวรสสุคนธ์เป็นวิทยากร และ
นางสาวเครือวัลย์ เป็นผู้ช่วย 

  

สุภาภรณ:์ แจ้ง - วันที่ 19 พ.ค. 2561 ชุมภูและกัญญา เดินทางไปราชการ ศูนย์การศึกษาอู่
ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี  
- ก าหนดระยะเวลาการส่งรายงานฝึกประสบการณ์ของทุกงานที่ฝึกปฏิบัติ 
คือ ก าหนดส่งวันสุดท้ายวันที่  18 พ.ค. 2561  และส่งรายงานฝึก
ประสบการณ์ฯ  วันสุดท้ายวันที่ 25 พ.ค. 2561 ที่สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ 

  

ณัชณิชา : แจ้ง -  ขณะนี้ก าลังด าเนินการ Format เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง IT1,2 หาก
ต้องการติดต่อประสานงานให้สื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ  

  

พรรณวดี : แจ้ง -  ด าเนินการจัดหนังสือในห้องมุมหนังสือพิเศษ ณ ชั้น 5 ส านักวิทยบริการฯ 
ร่วมกับนางสาวกัญญา เรียบร้อยแล้ว และมีชั้นหนังสือว่าง 2 ตู้ที่สามารถน า
หนังสือมาจัดเก็บได้ 

  

วราภรณ์: แจ้ง 1.  ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน /2560 การจัดเวรเช้า – สาย ให้บุคลากรที่มี
เวรเช้า มาสายได้ไม่เกิน เวลา 8.00 น. และเวรสาย มาสายได้ไม่เกิน เวลา 
8.15 น. ช่วงวันที่มี กิจกรรมคุยยามเช้าให้เริ่ม เวลา 8.15 น.   
2. ส านักวิทยบริการฯ จะจัดท าแผนปี 2562  ขอให้หัวหน้างานด าเนินการ

  



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
สอบถามในกลุ่มงานฯ เรื่องโครงการและกิจกรรม  และด าเนินการส ารวจ
ความต้องการครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในกลุ่มงานเป็นไปตามแผน ปี 2562   
3.  ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ เดือน พ.ค. 2561 ในวันที่ 
24 เข้าประชุมในเวลา 13.00 น. และให้ทุกงานจัดส่งสถิติแต่ละงานให้
เรียบร้อย 

ศรีโสภา : แจ้ง - การลาต่างๆ ด าเนินการตามระเบียบ  และส่งผู้อ านวยส านักวิทยบริการ 
เซ็นรับทราบที่เดียว 

  

วันพุธที่ 23 ชุมภูเป็นประธำนในกำรประชุม  

 ประธาน : แจ้ง   1.  แจ้งการจัดส่งแบบประเมินของนักศึกษาฝึกงานของสาขาสารสนเทศ 
ให้กับหัวหน้างานได้ด าเนินการประเมินนักศึกษาและรวบรวมส่ง ชั้น 2    
2. ช่วงปิดภาคเรียนที่ 3/2560 หรือปิดเทอม ไม่มีการระดมงาน โดยขอให้
หัวหน้างานแต่ละงานส ารวจและปฏิบัติงานที่ค่ังค้างขอตนเองตามความ
เหมาะสม 

  

กัญญา : แจ้ง -  ด าเนินการจัดหนังสือในห้องมุมหนังสือพิเศษ ณ ชั้น 5 ส านักวิทยบริการฯ  
เรียบร้อยแล้ว 

  

สืบยศ : แจ้ง 1.  ช่วงเดือน มิ.ย. 2561 ห้อง IT1,2 มีการจัดอบรมสัมมนาหลายงาน  จึง
เสนอให้น าเก้าอ้ีที่จะส่งคืนมาส ารองใช้งานก่อน  และมีเก้าอ้ีที่ช ารุดบางส่วน
ที่จะส่งคืนงานพัสดุ  ขอความร่วมมือทุกคนในส านักวิทยบริการฯ ให้ช่วยใน
การขนย้าย   
2.  วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ ชุมภู 
และศิริรัตน์เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุมโครงการจัดการสารสนเทศและ
ความรู้เพ่ือการพัฒนาชุนชนและท้องถิ่นร่วมกับผู้น าชุมชนและตัวแทน
ชุมชน  ณ โรงเรียนกุศลวิทยา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  

  



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
วันพุธที่ 30 สุภำภรณ์เป็นประธำนในกำรประชุม  

 ประธาน : แจ้ง   -  วันที่ 15 มิ.ย. 2561  ส านักวิทยบริการฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติ
การเรื่อง ''การทบทวนตังบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียน
รายงานการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
รายละเอียดขอแจ้งให้อีกรอบ 

  

 สืบยศ : แจ้ง 1. วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ  ชุมภู 
และศิริรัตน์เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุมโครงการจัดการสารสนเทศและ
ความรู้เพ่ือการพัฒนาชุนชนและท้องถิ่นร่วมกับผู้น าชุมชนและตัวแทน
ชุมชน  ณ โรงเรียนกุศลวิทยา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  2.  ส านัก
คอมพิวเตอร์แจ้งการใช้งานอินเตอร์ในช่วง 2 -3 อาทิตย์อาจขัดข้องบ้าง
เพราะ แจ้งมีปัญหาเครือข่าย จาก สกอ. ท าให้บางเว็บไซต์เข้าไม่ได้ เช่น การ
เข้าใช้ระบบยืม – คืน , การใช้งานฐานข้อมูลในบางฐานอาจอาจใช้งานไม่ได้ 

  

 วราภรณ์: แจ้ง -  ในวันนี้ส านักวิทยบริการฯ เป็นเจ้าภาพโครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ  
 ขอให้ทุกคนลงมาเวลา 15. 00 น. ตามเวลานัดหมาย 

  

มิถุนำยน 2561 

วันพุธที่ 6 ชมพูนุท เป็นประธำนในกำรประชุม 
 วราภรณ์: แจ้ง -  แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี 2562  มีปรับเปลี่ยนในบางประเด็นขอให้

หัวหน้างานไปศึกษารายละเอียดและหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ ณ 
ธุรการชั้น 2  

  

ศิริรัตน์ : แจ้ง -  การจัดโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพ่ือการพัฒนาชุนชนและ
ท้องถิ่น ณ โรงเรียนกุศลวิทยา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีการจัด
กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 2561 และ วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 2561 

  



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
เครือวัลย์ : แจ้ง รสสุคนธ์ลาพักผ่อน ในวันที่ 6-8  มิ.ย. 2561 ในระหว่างลาเครือวัลย์ ไป

ปฏิบัติแทน ณ ชั้น 3 
  

วันพุธที่ 13 วรำภรณ์ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 รสสุคนธ์ : แจ้ง 1.  ในวันนี้ของดให้บริการพ้ืนที่ชั้น 3   เพ่ือให้แม่บ้านระดมท าความสะอาด  
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – เวลา 16.00 น.   
2.  เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  เรื่องการประเมินการปรับขั้นเดือน 
รายละเอียดแจ้งภายหลัง 

  

สุภารณ:์ แจ้ง   1.  ส านักวิทยบริการฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพฯ ณ 
ห้องบุญฑทริก ชั้น 7 ในวันที่ 24  มิ.ย. 2561 ช่วงเช้า ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้องเข้าร่วมโครงการฯ ยกเว้นงานยืม-คืน ชั้น 1 ให้ท าข้อตกลงกันว่าใครจะ
เข้าร่วม 

  

วิรัตน์กานต์ : แจ้ง -  วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561  ตนเองและศิริรัตน์ ไปราชการศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  

วันพุธที่ 20 รสสุคนธ์ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 สืบยศ : แจ้ง -  การเตรียมความพร้อมในการอบรมเรื่อง โครงการห้องสมุดสัญจร ในวันที่ 
21 – 22 มิ.ย. 61 โดยมีวิทยากร คือ โบว์, รสสุคนธ์, ชุมภู และตนเอง ดังนั้น
ขอให้บุคลากรที่นอกเหนือจากนี้ขึ้นไปชั้น 8  เพ่ือเป็นผู้ช่วยหรือช่วย
ด าเนินการและประสานงานในงานอ่ืนๆ  

  

ชุมภู : แจ้ง   - ขอให้ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนการอบรมเรื่อง โครงการห้องสมุดสัญจร ใน
วันที่ 21 – 22 มิ.ย.  2561 ตรวจสอบความเรียบร้อยในการลงลายมือชื่อเข้า
ร่วม  
 

  



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
วันพุธที่ 28 ชไมพรเป็นประธำนในกำรประชุม 

 ประธาน : แจ้ง   - ได้ด าเนินการขยายชั้นหนังสือเรียบร้อยแล้ว รอติดป้ายเลขที่ชั้นหนังสือ 
จากรสสุคนธ์ 

  

 รสสุคนธ์ : แจ้ง - การใช้โปรแกรม SPSS  ให้ทุกคนมาขอยืมแผ่นโปรแกรมไปลงที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ได้ และสืบยศแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่าส านักคอมพิวเตอร์มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการส าหรับการประมวลผลการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS 
อาจารย์และบุคลากรสามารถไปใช้งานได้โดยจัดท าบันทึกขอใช้งานได้  

  

 ณัฐณิชา : แจ้ง   -  เจ้าหน้าที่จากกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้น าช่างมาล้างแอร์ที่ 
ชั้น 8 
-  มีเครื่องส ารองไฟที่ยังไม่ได้เบิก  และขอให้ผู้มีความประสงค์ที่จะเบิกขอให้
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในอาทิตย์นี้ หากไม่มีการเบิกจะเก็บไว้ส ารองที่ 
ชั้น 8 

  

กรกฎำคม 2561 

วันพุธที่ 4 กัญญำ เป็นประธำนในกำรประชุม 

 สุภาภรณ์: แจ้ง   -  ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของส านักวิทยบริการฯ 
ให้ด าเนินการสรุปผลการจัดกิจกรรมและโครงการที่กลุ่มงานรับผิดชอบ 
ประกอบด้วยโครงการ สรุปผลการประเมินโครงการ และภาพบรรยากาศ
ของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 60 – ก.ค. 61 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานของตัว
บ่งชี้ที่ 2.2 

  

วราภรณ์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุน าผู้ประมูลมารับครุภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายออกของห้องสมุด 
แต่ละชั้น   

  



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
นายสืบยศ -  การขนย้ายครุภัณฑ์ที่จ าหน่ายออกของห้องสมุด แต่ละชั้น  แต่แจ้ง

เจ้าหน้าที่ประจ าชั้นเรียบร้อยแล้ว 
-  เวลา 13. 00 น. บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่นมาน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Matrix  ทีช่ั้น 7 มีผู้ร่วมฟังการน าเสนอคือ งานยืม – คืน  1 คน  
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องสมุดสัญจร” ในวันที่ 5-6 ก.ค. 2561 
ด าเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว  
-  ก าหนดการนัดหมายการเดินทางไปประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"การบริหารจัดการห้องสมุดสมัยใหม่"  ในวันที่ 9-11 ก.ค. 2561 นัดหมาย
เวลา 7.00 น.  ขอความร่วมมือบุคลากรสวมใส่เสื้อเหลืองมีปกพร้อมสูท
ส านักฯ    
-  ขอให้หัวหน้างานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มงานและจัดท าเอกสาร
การน าเสนองานด้วย PowerPoint  
 

  

โบว์ -  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชั้น 7 เสียและไม่สามารถซ่อมได้และแจ้งไปยัง
หัวหน้าเทคโนฯ เรียบร้อยแล้ว  

  

ชุมภู -  ด าเนินการงานเทคนิคหนังสือของกิจกรรมบุ๊คแฟร์เรียบร้อยแล้ว  ขอให้
เจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละชั้นช่วยประชาสัมพันธ์  แจ้งคณาจารย์ นักศึกษาที่
เสนอสั่งซื้อตรวจสอบได้ทางอีเมลล์  facebook ส านักวิทยบริการฯ  

  

ชไมพร -  ได้ด าเนินการติดป้ายเลขชั้นหนังสือเรียบร้อยและขอขอบคุณรสสุคนธ์ใน
การพริ้นเอกสาร 
 

  

วันพุธที่ 11 งดประชุมฯ ไปสมัมนำฯ  ณ จังหวัดกำญจนบุรี 



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
วันพุธที่ 18 พรรณวดีเป็นประธำนในกำรประชุม 

 ประธาน : แจ้ง   -  แจ้งตนเองและกัญญา ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 61 ไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานล่วงเวลา (โอท)ี ได้ เนื่องจากมีภารกิจการสอบของมหาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช  และแจ้งผอ.และหัวหน้างานเรียบร้อย โดยชุมภู หัวหน้างาน
มาอยู่ประจ าชั้น 5 แทน   

  

สุภาภรณ:์ แจ้ง -  วันที่ 19 – 20 ก.ค. 61 ขอลาพักผ่อน 
 

  

ชไมพร : แจ้ง  -  วันที่ 19 – 20 ก.ค. 61 ขอลาพักผ่อน โดยศิริรัตน์ ปฏิบัติแทน   
-  วันที่ 25 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น. – 16 .30 น. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
คณะวิทยาการจัดการน านักศึกษาใหม่มาเข้าร่วมโครงการพาน้องท่อง
ห้องสมุด  
-  วันที่ 26 ก.ค.61 เวลา 13.00 น. – 14 .00 น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการน านักศึกษาใหม่มาเข้าร่วมโครงการพาน้องท่อง
ห้องสมุด  

  

ชุมภู: แจ้ง -  ด าเนินการน าเอกสารประกอบการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลฯ ชื่อ
โฟลเดอร์เอกสารประกอบการการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการ
พัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปี 2561   ไว้ใน 
Network  
-  วันที่ 20 ก.ค. 61  ไปราชการร่วมประชุมสรุปกิจกรรมเพ่ือนห้องสมุด 
(Friend of the Library) ครั้งที่ ๖ และก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร   (องค์การมหาชน)   
-  วันที่ 23 ก.ค. 61 ไปราชการร่วมประชุม บรรณาธิการวารสาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  



วันที่ ชื่อน ำเสนอ ประเด็นทั่วไป/ปัญหำ กำรด ำเนินกำร/วิธีกำรแก้ปัญหำ มติที่ประชุม 
โบว์: แจ้ง -  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชั้น 7 มาแล้วแต่อยู่ระหว่างด าเนินการลงโปรแกรม

อยู่ 
  

สืบยศ : แจ้ง -  ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานฯ  ช่วยกับประชาสัมพันธ์โครงการของส านัก
วิทยบริการฯ  
 

  

วันพุธที่ 26 งดประชุมฯ เพรำะ ทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมใส่บำตรและเทิดบำรมี รัชกำลที่ 10 

 



ภาพกิจกรรมการพูดคุยเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
( ProductivityTalk ) 
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