รายงานการประชุม : KM ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ หองประชุม ชั้น ๑ อาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
…………………………

ผูเขารวม :
๑. นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต
๒. นางปติมา แกวเขียว
๓. นางสาวเนาวลักษณ แสงสนิท
๔. นางสาวสุนิษา ขันนุย
๕. นายดนัย ทองเต็ม
๖. นายวิวรรธน จิตคงสง
๗. นางจรรยา ชูทับ
๘. นางสาวพิทยพิมล ชูรอด
๙. นางสุพิริยา ผลนาค
๑๐. นางจิราภรณ ทองศรีนุน
๑๑. นางณาตยา นุนเกลี้ยง
๑๒. นายวินจิ แกวคีรีวรรณ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางสาวเนาวลักษณ แสงสนิท นําเสนอบริการเชิงรุกของสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สรุปเนื้อหาไดดังนี้
สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีบริการดังนี้
๑. บริการ Book Request Form
๒. บริการ VPN
๓. โครงการชวนนองเยี่ยมชมหองสมุดปที่ ๓
โครงการชวนนองเยี่ยมชมหองสมุดปที่ ๓
ไดรับเกียรติจากนองๆชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๔ หอง ๙ จํานวน ๕๐ คน จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ มารวมโครงการ
ชวนน...องเยี่ยมชมหองสมุด ชมทั้งหมด ๓ ที่ ไดแก หองสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร พิพิธภัณฑนิดา และ
หอสมุดสุขุม นวพันธ
นางสาวณาตยา นุนเกลี้ยง นําเสนอบริการเชิงรุกของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งสรุป
เนื้อหาไดดังนี้
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีบริการดังนี้
๑. บริการตอบคําถามออนไลน
๒. บริการเสนอซื้อหนังสือออนไลน
๓. บริการแนะนําทรัพยากรใหม
๔. บริการปดเทอมนี้ยืมนาน
๕. บริการ E-Textbooks
***ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://library.cmu.ac.th/report2014/

-๒–
นางสาวเนาวลักษณ แสงสนิท นําเสนอบริการเชิงรุกของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุรี ซึ่งสรุปเนื้อหาไดดังนี้
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี มีบริการดังนี้
๑. บริการ Customized Service
๒. บริการ E-learning
๓. บริการเสนอซื้อหนังสือ
นางสาวเนาวลักษณ แสงสนิท ไดสรุปจากการนําเสนอบริการเชิงรุกของ ๓ มหาวิทยาลัยดังกลาว วา
บริการเชิงรุกจะใหบริการเชิงรุกที่เนนออนไลน เนนการใชเครือขาย
หลังจากนั้น นางปติมา แกวเขียว นําเสนอขอมูลบริการเชิงรุกและบริการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีของ
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และหอสมุดจอหน
เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี สรุปเนื้อหาไดดังนี้
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มี
บริการดังนี้
๑. บริการสงหนังสือถึงที่
๒. บริการทานขอมาเราจัดให
๓. บริการตอบคําถามออนไลน
๔. บริการ Chat กับ บรรณารักษ
๕. บริการ E-Alert
๖. บริการวิเคราะหการอางอิง
๗. บริการสารบัญวารสารใหมทันใจ
๘. บริการหนังสือใหมทันใจ
๙. บริการขอเลขเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ(ISBN)
๑๐. บริการถายสําเนาเฉพาะเอกสารที่มีในสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ
๑๑. บริการหนังสือสงถึงที่ (Book Delivery Service)
๑๒. ภาพยนตรเที่ยงวัน
๑๓. เสียงสะทอนจากผูใช (ไมใชบริการ)
หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีบริการดังนี้
๑. บริการฐานขอมูลหนังสือสํารอง
๒. โครงการอานเถิดชาวไทย
๓. กิจกรรม JFK เพิ่มวันยืม ยาว ยาว
๔. โครงการ JFK Awards

-๓นางสุพิริยา ผลนาค นําเสนอขอมูลบริการเชิงรุกและบริการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา สรุปเนื้อหาไดดังนี้
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มีบริการดังนี้
๑. บริการ Smart & Smile by Library iPad4
สํานักหอสมุดจัดบริการใหยืมเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร (iPad4) เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกนิสิตในการศึกษาคนควาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถขอรับบริการยืมเครื่องได
ที่เคานเตอรบริการชั้น ๖ สํานักหอสมุด บริการใหยืม iPad และ Surface RT เพื่อใชในการคนควาสารสนเทศ
ภายในสํานักหอสมุด ผูใชบริการที่สนใจสามารถติดตอขอยืมเพื่อใชภายในสํานักหอสมดไดครั้งละ ๔ ชั่วโมง
เครื่อง iPad ที่เตรียมไวใหบริการจํานวน ๑๐ เครื่อง และ Surface RT จํานวน ๑๔ เครื่อง
๒. บริการมุมหองสมุดดิจิทัลสรางสุข ใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานแท็บเล็ต
๓. กิจกรรม “อานหนังสือใหโดนใจ ตองไปเลือกเอง”
นําอาจารยและนิสิตไปคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุดจากงานมหกรรม
หนังสือระดับชาติ ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ปละ ๒ ครั้ง
๔. บริการหองสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile : Your Library on Wheels)
เปนบริการจัดรถตูออกใหบริการหนังสือตามตึกเรียนและคณะตางๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการและเปนการกระตุนและสงเสริมใหผูใชบริการไดอานหนังสือเพิ่มขึ้น
ระหวางการนําเสนอไดมีการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน เมื่อนําเสนอเสร็จเรียบรอยนางสาวธมลวรรณ
ขุ น ไพชิ ต ได นั ด จั ด กิ จ กรรมครั้ งต อไปในหั ว ข อ การจั ด บริ การเชิ งรุ กขององค กรภาครั ฐ /เอกชน วั น ที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๘

ปดประชุม

เวลา ๑๔.๑๐ น.

(นางปติมา แกวเขียว)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต)
ผูตรวจรายงานการประชุม

