รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกลาวเปดที่ประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานผลการจัดกิจกรรมประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2564 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ
2564 โดยในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น มีการจัดกิจกรรม จํานวน 22 กิจกรรม (เอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 1 และ 3)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2564 ในเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2564 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.2 รายงานการคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจําป 2565
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.1 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเขารับรางวัล ขณะนี้การคัดเลือก

เพชรเทพสตรี ประจําป 2565 อยูในระหวางดําเนินการคัดเลือก หากมหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกเทพ
สตรี ประจําป 2665 แลว จะดําเนินการแจงใหคณะกรรมการในที่ประชุมทราบผลตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ รายงานการคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจําป 2565
1.3 กําหนดการงานสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 101 ป
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะครบรอบ 101 ป ในวันที่ 21
กันยายน 2564 นี้ แตเนื่องจากสถานการณ COVID 19 จึงทําใหมหาวิทยาลัยเลื่อนการจัดงานครบรอบวัน
สถาปนาไปเปนวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 แตในวันที่ 21 กันยายน 2564 นั้น มหาวิทยาลัยยังคงจัดงานทําบุญ
และจัดนิทรรศการแบบออนไลนอยู
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ กําหนดการงานสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 101 ป
1.4 ผลการใชไฟฟาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
ผลการใชไฟฟาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข 2
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผลการใชไฟฟาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 โครงการมาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษา ( Covid Refun )
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากสถานการณ COVID 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงมี
มติจากการประชุมฯ ใหดําเนินการคืนคาเทอมใหกับนักศึกษา จํานวน 50% โดยรัฐบาลจะออกใหจํานวน 30%
และมหาวิทยาลัยจะสมทบให 20% ทั้งนี้ยังอยูในชวงดําเนินการตรวจสอบขอมูลของนักศึกษา และรอ
งบประมาณจากภาครัฐอยู
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ การดําเนินโครงการมาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของ
นักศึกษา ( Covid Refun ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.6 การปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในชวง COVID 19
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได
ปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work from Home) เต็ม 100% โดยไดสลับกันเขามาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง จํานวนวันละ 5
คน เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัด และเพื่อปองกันการแพรระบาดของ COVID 19 ระหวางเพื่อนรวมงานดวยกัน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ การปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชวง COVID 19 ทั้งนี้ ดร.อารีย ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดสอบถามในที่ประชุมเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work from Home) ของบุคลากรวาพบปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ ที่
พัก (Work from Home) หรือไม ทั้งนี้ยังไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรจะมีบุคลากรของสํานักฯ ประจําอยูตลอด
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 4/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การมอบรางวัลเพชรเทพสตรี ประจําป 2565
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระ
ที่ 5 ขอ 5.1 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเขารับรางวัล โดยมีมติคัดเลือกนางธนัญญา สุขอุดม เปนตัวแทนของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมคัดเลือกรางวัลเพชรเทพสตรี ประจําป 2565 นั้น ขณะนี้
มหาวิทยาลัยกําลังอยูระหวางการดําเนินการคัดเลือกอยู และจะมอบรางวัลเพชรเทพสตรี ประจําป 2565 ใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ การมอบรางวัลเพชรเทพสตรี ประจําป 2565
3.2 สรุปผลการจัดฝกอบรมออนไลน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2564
อาจารยพิพัฒศรัณย โพธิ์บุญ รองผูอํานวยการฝายสารสนเทศ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการจัดฝกอบรมออนไลน เดือน
พฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผานมา โดยมีทั้งหมด 9 โครงการดวยกัน และมีผูสนใจเขารวมจํานวน
356 คนโดยเฉลี่ย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ สรุปผลการจัดฝกอบรมออนไลน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม
2564 ทั้งนี้ ดร.อารีย ธัญกิจจานุกิจ และ ดร.เทพชัย ทรัพยนิธิ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดกลาวชื่นชม และ
ไดเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใหนําผลสรุปที่ไดมามาขยายผลในการจัดฝกอบรมออนไลนในครั้งตอไป โดยอาจจะ
เพิ่มหัวขอการจัดฝกอบรมแบบออนไลนใหเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น และควรมีการเก็บคาใชจายในการเขารวม
อบรม
3.3 การดําเนินการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย
อาจารยปญญชลี เตาทอง รองผูอํานวยการฝายบริหาร ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดสง
แผนการจัดหารายไดสงมหาวิทยาลัยไป คือ เรื่อง การฝกอบรมงานดานบรรณารักษและการดําเนินงานหองสมุด
การอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปดใหบริการเชาหองประชุม หองอบรมคอมพิวเตอร ใหบริการ
ประชุมดวยระบบอิเลคทรอนิกส
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ การดําเนินการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รองผูอํานวยการฝายบริหาร
อาจารยปญญชลี
เตาทอง รองผูอํานวยการฝายบริหาร ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดแจงใหที่ประชุมทราบจํานวน 3 เรื่อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

แบบออนไลน

4.1.1 การจัดหา E-book ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อออกใหบริการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการจัดหา E-book ของ Gale eBooks
โดยมีบุคลากรเขารวมรับฟงการนําเสนอ E-book ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ โดย E-book ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ไดดําเนินการจัดซื้อจาก Gale eBooks และ E-book ฉบับภาษาไทย ไดดําเนินการจัดซื้อจาก
2eBooks ทั้งนี้ ไดติดตอประสานงานจากทั้ง 2 แหง ใหมาดําเนินการฝกอบรมการใชงานใหกับบุคลากรของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจัดหา E-book ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
เพื่อออกใหบริการแบบออนไลน ทั้งนี้ ดร.อารีย ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธใหผูใชบริการเขาใช E-book ที่จัดหาเพิ่มมากขึ้น โดยอาจจะเพิ่มการรีวิว Ebook เรื่องที่นาอาน ผานทางสื่อโซเซียลตางๆ ในรูปแบบที่ทันสมัย
4.1.2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2565
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําป 2565 โดยใหบุคลากรของสํานักฯ แตละสวนงาน เสนอความเสี่ยงที่คาดวานาจะเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อ
นํามาเรียบเรียงและสรุปรวมแลวพบวา ความเสี่ยง ประจําป 2565 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น เกี่ยวของกับการแพรระบาดของ COVID 19 ทั้งนี้ไดนํา แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2565
เสนอในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ในขอที่ 5.1
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2565

4.2 รองผูอํานวยการฝายสารสนเทศ
ไมมี
4.3 สวนงานธุรการ
4.3.1 รายงานผลการดําเนินการงานธุรการ สวนงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2564
นางสาวอณุภา
ทานะรมณ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินการงานธุรการ สวนงานตาม
โครงสรางการแบงสวนราชการภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําเดือนมิถุนายน และ
เดือนกรกฎาคม 2564 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินการงานธุรการ สวนงานตามโครงสรางการแบง
สวนราชการภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม
2564
4.3.2 รายงานผลการดําเนินการเบิกจายตามไตรมาส ปงบประมาณ 2564 สวนงานตามโครงสราง
การแบงสวนราชการภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําเดือนกรกฎาคคม 2564
นางสาวพิชญนันท พรมพิทักษ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินการเบิกจายเบิกจายตามไตร
มาส ปงบประมาณ 25564 สวนงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 โดยในไตรมาสที่ 4 มียอดตั้งเบิกจายงบประมาณตามเปาหมายรวม
5,224,700.00 บาท ยอดเบิกจายตรงเปาหมายรายไตรมาส จํานวน 1,503,742.49 บาท ยอดเบิกจายไมตรง
เปาหมายรายไตรมาส จํานวน 3,079,831.41 บาท และยอดเบิกจายเกินเปาหมาย จํานวน 0 บาท สรุปผลการ
เบิกจายต่ํากวาเปาหมาย 641,120.10 บาท (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินการเบิกจายตามไตรมาส ปงบประมาณ 2564
สวนงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564
4.4 สวนงานเทคนิคสารสนเทศ
4.4.1 รายงานผลการดําเนินการงานเทคนิคสารสนเทศ สวนงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564
นางสาวชวนชม สมนึก หัวหนางานเทคนิคสารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินการงาน
ของสวนงานเทคนิคสารสนเทศ ของเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 ซึง่ ประกอบไปดวยงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ, งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ และงานซอมบํารุงสารสนเทศ
ทั้งนี้ยังไดรายงานผลการลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานขอมูลหองสมุด โดยแยกประเภททรัพยากร
สารสนเทศ และแสดงจํานวนรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในสหบรรณานุกรม (UCTAL) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามลําดับ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานเทคนิคสารสนเทศ สวนงานตามโครงสรางการ
แบงสวนราชการภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564
4.5 สวนงานบริการสารสนเทศ
4.5.1 รายงานผลการดําเนินการงานบริการสารสนเทศ สวนงานตามโครงสราง การแบงสวนราชการ
ภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564
นายประสิทธิ์ อวมเนียม หัวหนางานบริการสารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินการงานสวน
งานบริการสารสนเทศ ของเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 ซึ่งประกอบไปดวยหนวยบริการยืม – คืน, หนวย
บริการสิ่งพิมพตอเนื่อง, หนวยบริการสารสนเทศและชวยการคนควา, หนวยบริการเพื่อสงเสริมการใชบริการ,
หนวยสารสนเทศทองถิ่นและหนวยบริการวิชาการแกชุมชนตามลําดับ(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข1)
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินการงานบริการสารสนเทศ
สวนงานตาม
โครงสรางการแบงสวนราชการภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําเดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม 2564
4.6 สวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.6.1 รายงานผลการดําเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนงานตามโครงสรางการแบงสวน
ราชการภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564
นางอัญชลี เขื่อนขันธ หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการ
ดําเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 ซึ่งประกอบไปดวยหนวย
ระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ, หนวยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, หนวยสื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส
และหนวยตรวจสอบบํารุงรักษาตามลําดับ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนงานตาม
โครงสรางการแบงสวนราชการภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําเดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2565

อาจารยปญญชลี เตาทอง รองผูอํานวยการฝายบริหาร ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดแจงใหที่ประชุมรวมพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2565
จํานวน 2 เรื่อง คือ 1) อันตรายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ
จากการปฏิบัติงาน และ 2) อันตรายจากการเกิดเหตุอัคคีภัยและไมมีความพรอมในการระงับเหตุอัคคีภัย
(เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ ดร.อารีย ธัญ
กิจจานุกิจ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอแนะในที่ประชุมวาในชวง Work from Home ควรจะมีบุคลากร
ของสํานักฯ ประจําอยูตลอด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานหากเกิดเหตุการณไมคาดฝนขึ้น
5.2 แผนการดําเนินโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ประธานไดแจงใหที่ประชุมรวมพิจารณาแผนการดําเนินโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมี
ทั้งสิ้นจํานวน 31 โครงการดวยกัน โดยแบงโครงการออกเปน 4 สวนงาน คือ งานธุรการ, งานเทคนิคสารสนเทศ
, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการสารสนเทศ ทั้งนี้ไดเพิ่มโครงการ Smart University ซึ่งเปนโครงการ
ใหมที่ผูบริหารของสํานักฯ รับผิดชอบเขาไปดวย (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดําเนินโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ ไดมีขอ
ซักถาม และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา สํานักฯ
ควรมีการจัดฉายสารคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การทองเที่ยว หรือภาพยนตรเกาหายาก มาฉาย
2) ดร.อารีย ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดสอบถามโครงการกลยุทธทาง
การตลาดของหองสมุดประกอบไปดวยกิจกรรมใดบาง โดยนางสาวชวนชม
สมนึก หัวหนางานเทคนิค
สารสนเทศ ไดกลาวชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการกลยุทธทางการตลาดของหองสมุด วาประกอบไปดวย
กิจกรรม อาทิเชน การจัดสถานที่ในการใหบริการ การสื่อสารและประชาสัมพันธหองสมุดในรูปแบบออนไลน
โดยใหผูเขาใชเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น เชน การฝกอบรม การพบปะนักเขียน เปนตน
ทั้งนี้ ดร.อารีย ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา
ควรจะไปศึกษากลยุทธการตลาดของหองสมุดในยุคนิวนอมอลเพิ่มเติม เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมใหเปน
เชิงรุกมากยิ่งขึ้น
3) ดร.เทพชัย ทรัพยนิธิ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ
ทางการตลาดของหองสมุดเพิ่มเติม คือ ควรเนนกิจกรรมแบบออนไลนเพิ่มมากขึ้น
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
6.1 การรับถุงปนสุขจากองคมนตรี
ประธานไดแจงในที่ประชุมวา ขณะนี้องคมนตรีไดมีถุงปนสุขมอบใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงญาติ
ที่ติดเชื้อ COVID 19 สามารถติดตอรับถุงปนสุขไดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
6.2 การเก็บขอมูลในชุมชนที่เกี่ยวของกับ COVID 19
ดร.อารีย ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะวาหองสมุดควรเก็บขอมูลกิจกรรมตาน
ภัย COVID 19 เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศทองถิ่นตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา .....11.50........น.
กําหนดการประชุมครั้งตอไป วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคาร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(น.ส.อณุภา ทานะรมณ)

ผูจดรายงานการประชุม

ผูต รวจรายงานการประชุม
(อาจารยไชยพล กลิ่นจันทร)

