รายงานการประชุม Morning Brief
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 10.00 น.
ประเด็นพูดคุย
วาระสืบเนื่องจาก Morning Brief ครัง้ ที่ 2/2558
ประเด็นที่ 1
การวางหนังสือผิดชัน้ ของผู้ใช้ บริการ
นางสาวผกาทิพย์ ชูชาติ นาเสนอป้ายเพื่อรณรงค์ให้ นิสิตคืน
หนังสือที่ไม่ใช้ แล้ วให้ ถกู ที่

มติท่ ปี ระชุม

ดาเนินติดป้ายรณรงค์ตามชันต่
้ างๆ
มอบนางสาวผกาทิพย์ ชูชาติจดั ทาป้าย
ดังกล่าว

วาระสืบเนื่องจาก Morning Brief ครัง้ ที่ 2/2558
ประเด็นที่ 2
การนาขนมเข้ ามารับประทานในห้ องสมุด
นางสาวผกาทิพย์ ชูชาตินาเสนอป้ายห้ ามนาอาหารเข้ ามา
รับประทานใน ซึง่ จะติดอยู่บนโต๊ ะอ่านหนังสือทุกโต๊ ะภายใน
ห้ องสมุด และป้ายดังกล่าวได้ เคลือบเพื่อความแข็งแรง

นาเสนอ ผอ. อีกครัง้ เพื่อพิจารณา ในส่วนของ
อุปกรณ์ในการทาป้ายนันทางส
้
านักหอสมุดพร้ อม
ดาเนินการ
มอบนางสาวผกาทิพย์ ชูชาติประสานกับ
นายดนัย ทองเต็มออกแบบป้ายดังกล่าว

ประเด็นที่ 3
มติท่ ปี ระชุม
นางธัญชนก อิงวิยะ แจ้ งเรื่องวันรับปริญญาบัตร ปิ ด
รับทราบ
ห้ องสมุดในวันที่ 21 -24 ก.พ. 58 และแจ้ งเรื่องวันที่แน่นอนอีก
ครัง้ เพื่อประกาศผู้ใช้ บริการ
ประด็นที่ 4
มติท่ ปี ระชุม
นางสาวจิตติมา แพ่งโยธา กระชับเน้ นย ้าเรื่องการเรียน
ผู้เกี่ยวข้ องรับทราบ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้อานวยการสานักหอสมุดได้ ขอความร่วมมือ
ให้ บคุ ลากรทุกท่านเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะได้ แนะนางาน
บริการของตัวเองได้

.ประเด็นพูดคุย
วาระสืบเนื่องจาก Morning Brief ครัง้ ที่ 2/2558

มติท่ ปี ระชุม

มติท่ ปี ระชุม
นางสาวผกาทิพย์ ชูชาติ สรุปการยกเลิกการ
ประเด็นที่ 5
เป็ นสมาชิก/ต่ออายุ ภายใน 45 วัน
นางกอบกุล สุวลักษณ์เสนอที่ประชุมเรื่องการขอยกเลิก
- เช็คพันธะ ว่าไม่มีพนั ธะใดๆกับทาง
การเป็ นเป็ นสมาชิกสมทบ/ต่ออายุ โดยปัจจุบนั มีระเบียบการ ห้ องสมุด/ใบเสร็จการสมัครสมาชิก
ขอยกเลิก/ต่ออายุภายใน 45 วัน หลังการสิ ้นสุดการเป็ น
- กรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกการเป็ น
สมาชิก และหากเกิน 45 วันจะไม่สามารถขอเงินประกันคืนได้ สมาชิก(ขอรับที่บริการตอบคาถาม)
และต้ องสมัครสมาชิกใหม่
- เจ้ าหน้ าที่รับรองไม่มีพนั ธะ
แก้ ไขข้ อมูลสมาชิกในเว็บไซต์ให้ ถกู ต้ อง
- สารองเงินค่าประกัน/ไม่สารอง
ส่วนสมาชิกแบบเก่า หารือสานักอีกครัง้ ในเรื่องการขอ
แล้ วแต่กรณี
เงินประกัน/ต่ออายุ
- แก้ ไข/ปรับข้ อมูลในเว็บไซต์สานักหอสมุด
วาระสืบเนื่องจาก Morning Brief ครัง้ ที่ 2/2558
ประเด็นที่ 6
นางสาวทิตยา จันทร์สขุ แจ้ งเรื่องการเปลี่ยนสถานะ
ประเภท “ยืมน้ าน นาน” มีการเปลีย่ นแปลงสถานะกลับเป็ น
แบบปกติ ณ วันที่หมดอายุในสถานะ “ยืม น้ าน นาน” ทาให้
ผู้ใช้ บริการ Renew หนังสือต่อไปอีก 7 วัน
นางสาวผกาทิพย์ ชูชาติ เสนอให้ ระบบงานคอมพิวเตอร์
เป็ นผู้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงกลุม่ ยืมน้ าน นาน เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด/ตกหล่น จากการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลโดย
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านยืม-คืน

มติท่ ปี ระชุม
หารือร่วมกับหัวหน้ ากลุม่ ภารกิจบริการฯ/
ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับกาหนดวัน
หมดอายุในสถานะยืม น้ าน นานและเปลี่ยน
สถานะยืมน้ าน นาน

ประเด็นที่ 7
นายสุริยา อภิวนั ทนากร แจ้ งเพื่อทราบจากการตรวจ
เยี่ยมระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครัง้ ที่ 2/2557
ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558
- การยืมต่อในระบบ WALAI ระบบสามารถให้ ยืมต่อ
ได้ มากกว่า 1 ครัง้ ขึ ้นอยู่กบั เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานว่า
จะตอบยืนยันหรือไม่

มติท่ ปี ระชุม
นางสาวกอบกุล สุวลักษณ์ ให้ เจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบในการยืมต่อ คือ 1 ครัง้
แล้ วแต่บางกรณีเท่านัน้ ซึ่งต้ องแจ้ งนางสาวกอบกุล
สุวลักษณ์ก่อนทุกครัง้

มติท่ ปี ระชุม
.ประเด็นพูดคุย
- การ Print slip ค่าปรับหนังสือหาย ต้ องแนบสลิป
ผู้ปฏิบตั ิงานรับทราบและปฏิบตั ิตาม
ค่าปรับ 2 Copy ทุกครัง้ (ชุดแรกเก็บใส่แฟ้ม/แนบกับ
ตัวเล่มหนังสือ
- การเปลี่ยนหมึกเครื่อง Print slip ตรวจสอบความเข้ ม
ของน ้าหมึกเพื่อความชัดเจน
- รายการค่าปรับพิมพ์ไม่ตรง ให้ แจ้ งเมื่อเกิดปัญหา
เพื่อส่งให้ ทาง WALAI แก้ ไข
- รายการหนังสือจองยังค้ างหน้ าจองให้ มารับหนังสือ
จองซ ้า ทาง WALAI กาลังแก้ ไขอยู่
- การอบรมการใช้ IP Phone
ประเด็นที่ 8
มติท่ ปี ระชุม
นางธัญชนก อิงวิยะ สาธิตวิธีการต่อสายจากเครื่องปกติเข้ามา
บุคคลกรทุกท่านรับทราบการใช้ งาน
สายรับที่เครื่อง IP Phone
ประเด็นที่ 9
มติท่ ปี ระชุม
นางกอบกุล สุวลักษณ์ นาข้ อเสนอแนะ/คาติ ชมจาก
ประเด็นปัญหาที่ได้ รับการแก้ ไขแล้ ว
แบบสอบถามความพึงพอใจห้ องสมุดมาให้ ที่ประชุมรับทราบ
- กระดาษชาระในห้ องน ้าชาย
*ตามเอกสารแนบ
- จัดซื ้อหนังสือตามข้ อเสนอแนะ
เรียบร้ อยแล้ ว
- นาฬิกาบอกเวลาตามชันต่
้ างๆ ดาเนินการ
ซ่อมแซมเรียบร้ อยแล้ ว

นางสาวผกาทิพย์ ชูชาติ ผู้บนั ทึกการประชุม

*เอกสารแนบ
การนาข้ อเสนอแนะ ครัง้ ที่ 1/2557 มาปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้ บริการ
(วิทยาเขตสงขลา)
คาชม
พี่ๆบริการดีมาก ใจดี ช่วยเหลือหาหนังสือ

ความถี่
1

ทุกอย่าง Perfect

1

ก็โอเคน่ะคะ

1

เจ้ าหน้ าที่โดยร่วมบริการดี

1

ทรัพยากรห้ องสมุดอยู่ในเกณฑ์ดีสะดวกต่อการค้นหาข้ อมูล

1

นาผลที่ได้ จากการสารวจไปปรับปรุงให้ ดีขึ ้นตามความ
เหมาะสม

1

ห้ องสมุดมีความหนาแน่นของหนังสือ

1

หัวข้ อ

ความถี่

ด้ านทรัพยากรสารสนเทศ
อยากให้ มนี ิตยสารมากกว่านี ้

1

จานวนหนังสือมีไม่เพียงพอ

11

หนังสือไม่ทนั สมัย

5

อยากให้ มหี นังสือที่เกี่ยวกับบทความ หรือ งานวิจยั ที่ทนั สมัย

1

หนังสือวิทยาศาสตร์มีไม่เพียงพอ

1

หนังสือกฎหมายมีไม่เพียงพอ

1

หนังสือเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลมีไม่เพียงพอและ
ล้ าสมัย

1

ควรมีหนังสือซีไรต์ใหม่ๆมากกว่านี ้

1

หนังสือปริญญานิพนธ์ควรให้ ยืมอย่างน้ อย 2-3 เล่ม

2

หนังสือที่ต้องการใช้ สว่ นใหญ่อยู่พทั ลุง

1

การ
ปรับปรุง
การ
ดาเนินงาน/
การ
ให้ บริการ

หัวข้ อ

ความถี่

ด้ านบุคลากรของห้ องสมุด
พนักงานห้ องสมุดควรให้ บริการอย่างเต็มที่

2

เจ้ าหน้ าที่ตอบคาถามไม่คอ่ ยอยู่ประจา

1

บุคลากรบางคนพูดไม่เพราะ

2

ควรมียนู ิฟอร์มสาหรับเจ้ าหน้ าที่

1

หัวข้ อ

ความถี่

ด้ านบริการของห้ องสมุด
อยากได้ ที่นงั่ แบบโซฟาแดงชัน้ 1 นัง่ สบายที่สดุ แล้ ว

1

จานวนโต๊ ะหรือเก้ าอี ้ไม่เพียงพอ

3

เพิ่มจานวนห้ องศึกษาค้ นคว้ าสาหรับอ่านหนังสือ

5

ควรมีห้องศึกษากลุม่ ให้ มากกว่านี ้ พร้ อมอุปกรณ์อานวย
ความสะดวก เช่น ปากกาไวท์บอร์ด

1

ห้ องค้ นคว้ าควรมีบรรยากาศที่น่าอ่านหนังสือมากกว่านี ้

1

ห้ องดูหนังบางครัง้ ไม่เปิ ดแอร์

1

อยากให้ เพิ่มห้ องคาราโอเกะ

1

อยากให้ เพิ่มห้ องภาพยนตร์

1

อยากให้ ห้องภาพยนตร์กนเป็
ั ้ นส่วนตัว

1

ปั ญหาหนังสือวางไม่ถกู ที ซึ่งอาจมาจากตัวนิสิตเอง อยาก
ให้ หอสมุดแก้ ปัญหา

1

วันเสาร์-อาทิตย์ ควรเปิ ดทาการให้ นานกว่านี ้

1

ควรขยายระยะเวลาเปิ ด-ปิ ดให้ มากกว่านี ้

2

การ
ปรับปรุง
การ
ดาเนินงาน/
การ
ให้ บริการ

การ
ปรับปรุง
การ
ดาเนินงาน/
การ
ให้ บริการ

ปรับปรุงห้ องส่วนตัวชัน้ 5 ให้ น่าค้นคว้ ามากกว่านี ้และควร
เก็บเสียงได้

1

ห้ องหนังสือชัน้ 5 (หนังสือเก่า) ควรมีอากาศที่ถ่ายเทให้
มากกว่านี ้

1

ควรปรับปรุงห้ องน ้าให้ มคี วามสะอาดกว่านี ้

3

ไม่มีบริการทิชชูในห้ องน ้าชาย

1

ควรปรับปรุงบรรยากาศภายในให้ สวยงามกว่านี ้

1

เพิ่มแสงสว่างให้ ทวั่ ถึง

1

ควรปิ ดปรับปรุงและพัฒนาให้ เป็ นหอสมุดที่ทนั สมัยมาก
ยิ่งขึ ้น

1

อยากให้ มจี ดุ บริการน ้าดื่มมากกว่านี ้ ควรมีทกุ ชัน้
อยากให้ มนี าฬิกาบอกเวลาตามชันต่
้ างๆ

1

ควรติดตังแอร์
้ ชนั ้ 3 ให้ มากกว่านี ้

1

พนักงานร้ านเอกสารไม่สภุ าพ

3

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ

1

หาหนังสือที่ชนไม่
ั ้ พบ

2

ระบบInternet บางครัง้ มีปัญหาไม่สามารถเข้ าใช้ งานได้

1

ควรปรับปรุงสถานที่ให้ ทนั สมัย

1

นิสิตส่วนใหญ่จบั กลุม่ ส่งเสียงดัง

1

1

