
รายงานการประชุมบรรณารักษ�  และเจ�าหน�าท่ีห�องสมุดประชาชน 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 

เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ณ ห�องสมุดประชาชน อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

 

ผู�มาประชุม 

๑. นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ  ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสุโขทัย 
๒. นางสาวศรีโสภา  มีเจริญ  รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสุโขทัย 

 ๓. นางหทัยภัทร  ทองเป%า  นักจัดการงานท่ัวไป   
๔. นางงามตา  พรหมป�*น  บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 

 ๕. นายภักดี  รัตนสากล   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 
 ๖.  นางอนันตพร  ยศนันท  บรรณารักษชํานาญการ 
 ๗. นางรัชดา  ศรีปาน   บรรณารักษชํานาญการ 
 ๘. นางสาวอาภา  จันทรศิริไพบูลย บรรณารักษชํานาญการ 
 ๙. นางนันทวัน  ล�วนงาม  เจ�าหน�าท่ีห�องสมุดชํานาญงาน 
 ๑๐. นางสาวประภาพร  พูลสุข  บรรณารักษปฏิบัติการ 
 ๑๑. นางสาวณัฐชญา  อ่ิมเพ็ง  บรรณารักษปฏิบัติการ 
 ๑๒. นางสาวดลฤทัย  สุทธานุกูล  บรรณารักษอัตราจ�าง 
 ๑๓. นางสาวสุกัญญา  แก�วเขียว  บรรณารักษอัตราจ�าง 
 ๑๔. นายอมรเทพ  จันทรอินทร  บรรณารักษอัตราจ�าง 
 ๑๕. นางสาวพัทธนันท  ธรรมวโร  บรรณารักษอัตราจ�าง 
 ๑๖. นายกลยุทธ  รจนา   บรรณารักษอัตราจ�าง 
 ๑๗. นายวัชรินทร  ทองมี   บรรณารักษอัตราจ�าง 
 ๑๘. นายโสรัจ  แควน�อย   บรรณารักษอัตราจ�าง 
 ๑๙. นางสาวพิมพพร  ธรรมไชยกุล  บรรณารักษอัตราจ�าง 
 ๒๐. นางสาวสุนิตศา  แก�วโน  บรรณารักษอัตราจ�าง 

 
ผู�เข�าร0วมประชุม 

 ๑. นายแฉล�ม  ธนาทิพยกุล  ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอกงไกรลาศ 
 ๒. นางสาวกัลญารัตน  ถาแก�ว  ครูอาสาสมัคร กศน. 

๓. นายรณชัย  ไชยญะอนุกูล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
  

 



 � 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐  น. 

   โดย นายป�ณณพงศ   ท�าวอาจ  ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  เปAนประธาน 

ประธานกล0าวเป6ดการประชุม 
เรื่องแจ�งท่ีประชุมก0อนเข�าวาระ :   
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑.  ขอต�อนรับบรรณารักษอัตราจ�างน�องใหมC ๓  ทCาน (อําเภอเมืองสุโขทัย  อําเภอศรีนคร  และอําเภอ
คีรีมาศ)   ได�แกC 
  - นางสาวพัทธนันท  ธรรมวโร    บรรณารักษอัตราจ�าง กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย 
  - นางสาวพิมพพร  ธรรมไชยกุล  บรรณารักษอัตราจ�าง กศน.อําเภอคีรีมาศ 
  - นางสาวสุนิตศา  แก�วโน  บรรณารักษอัตราจ�าง กศน.อําเภอศรีนคร 
 ๑.๒.  ขอแสดงความยินดีกับบรรณารักษท่ีสCงผลงานชํานาญการพิเศษ คือ นางอนันตพร  ยศนันท 
บรรณารักษ อําเภอคีรีมาศ  อยูCระหวCาง อ.ก.ค.ศ.สป  อนุมัติ 
 ๑.๓.  ผลการคัดเลือกบรรณารักษ  และห�องสมุดประชาชน ดีเดCน 
   -  ห�องสมุดประชาชน     เปAนของห�องสมุดประชาชนทุCงเสลี่ยม 
   -  บรรณารักษ  เปAนของบรรณารักษอําเภอศรีสีชนาลัย   
   สCวนห�องสมุดท่ีไมCได�สCงและสCงไมCครบท้ัง 2 ประเภท  คือ  ห�องสมุดประชาชนอําเภอ   
กงไกรลาศ /คีรีมาศ /ศรีสําโรง / เมืองสุโขทัย /บ�านดCานลานหอย  จึงให�บรรณารักษชี้แจงป�ญหา อุปสรรค หรือ
ข�อเสนอแนะผCาน ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอ   ให�สํานักงาน กศน.จังหวัด ทราบด�วย 
 ๑.๔.  การพัฒนาบุคลากรบรรณารักษ 
   -  การพัฒนาบรรณารักษ  ภาคบCายจะพาไปศึกษาดูงานท่ีห�องสมุดจังหวัดพิษณุโลก  
และไปหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก สังกัดเทศบาลเมืองพิษณุโลก  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
   -  ให�บรรณารักษออกแบบการจัดห�องสมุด ติชมห�องสมุดประชาชน  จะเพ่ิมเติม/
ปรับปรุงและจะมีวิธีการพัฒนาห�องสมุดอยCางไร 
   -  ในสCวนการพัฒนาห�องสมุด จะมีการไปศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบรรณารักษและ
เจ�าหน�าท่ีห�องสมุด 
 ๑.๕.  โครงการหนังสือท่ีทCานชอบมอบให�คนอ่ืนอCาน  ให�บรรณารักษเปลี่ยนโครงการเปAนของอําเภอ เสนอ
ตCอ ผอ.อําเภอแตCละอําเภอ  แล�วเสนอให�นายอําเภอเปAนผู�อนุมัติ  ให�บรรณารักษมีวิธีการเพ่ือจูงใจให�มีคนบริจาค
หนังสือให�มากท่ีสุด และให�บรรณารักษอCานหนังสือท่ีได�รับบริจาคกCอน   แล�วสรุปเปAนบรรณานิทัศน  และห�องสมุด
ไหนมีสถานีวิทยุชุมชน  ให�นําไปอCานออกอากาศ หรือเชิญผู�ท่ีมอบหนังสือให�เราไปออกอากาศวCาทําไมจึงชอบอCาน
เรื่องนี้ (มอบให�หัวหน�ากลุCมงาน  ทําแผนและทําสคลิป เพ่ือจัดรายการได�) 
 ๑.๖.  อาเซียน  ให�ประชาสัมพันธ  เรื่องการทําชุดความรู�  การทําเว็บไซดให�เชื่อโยงกับ กศน.ตําบล  
ประสานครูเพ่ือขอชุดท่ีทําข้ึนมาโชวท่ีห�องสมุดประชาชนอําเภอ 
 ๑.๗.  การจัดทําสื่อ  นโยบาย กศน. ให�จัดทําสื่อแบบเรียน ปN ๒๕๕๘  จํานวน ๕,๐๐๐ เลCม 
กศน.จังหวัดขอให� กศน.อําเภอผลิตอําเภอละ ๑  เลCม 

๑. วิชาเลือก 
๒. วิชาเลือกแตCถอดจากภูมิป�ญญา 
 



 � 

 
๓. อัธยาศัยท่ัวไป  ( วิชาชีวิตจริง ) มอบให�บรรณารักษ มีสCวนรCวมในการทําหนังสือกับทาง    

ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอ และครู 
๑.๘.  ขอขอบคุณท่ีไปรCวมพิธีเปPดห�องสมุดศรีนคร 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้ง  ๓ /๒๕๕๕  และ ๔/๒๕๕๕ 
- รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
 ๓.๑.  ผลการการคัดเลือกบรรณารักษห�องสมุดประชาชนดีเดCนระดับจังหวัด 
  -  ห�องสมุดประชาชน  เปAนของห�องสมุดประชาชนทุCงเสลี่ยม 

-  บรรณารักษ  เปAนของบรรณารักษอําเภอศรีสีชนาลัย   
 ๓.๒  รายงานผลการจัดกิจกรรม  “ปลูกการอCานสานป�ญญา  ๒  เมษา  รักการอCาน” 
  ให�ห�องสมุดอําเภอรายงานไปทาง สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ทราบด�วย 
 ๓.๓.  การใช�บริการรถโมบาย 
  นางสาวศรีโสภา  มีเจริญ  รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
ได�ให�ข�อเสนอวCา  ในการจัดกิจกรรมนั้น ต�องมีบรรณารักษ  หรือครูไปประจําเพ่ือจัดกิจกรรม หรือการให�บริการ  
ไมCใชCให�คนขับรถไปจัดการเองท้ังหมด  ในการจัดกิจกรรมถ�าไมCมีงบก็ให� กศน.อําเภอให�การสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมแตCละครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณา 
 ๔.๑.  โครงการหนังสือท่ีทCานชอบมอบให�คนอ่ืนอCาน 
  มอบให�บรรณารักษเสนอโครงการโดยบรรณารักษเปAนผู�เสนอโครงการ ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอ
ทุกอําเภอ เปAนผู�เห็นชอบ  และเสนอให�นายอําเภอทุกอําเภอ  เปAนผู�อนุมัติโครงการ 
 ๔.๒.  พิจารณาคัดเลือกสื่อหนังสือเพ่ือจัดกิจกรรมสCงเสริมการอCานในรถโมบาย 
  นางสาวศรีโสภา  มีเจริญ  รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  ให�ข�อเสนอแนะใน
การคัดเลือกสื่อหนังสือ วCาควรเปAนหนังสือท่ีอCานเข�าใจงCาย ให�ข�อคิด ใช�เวลาอCานไมCนาน เลCมกะทัดรัด  อCานในเลCม
เด่ียวจบ  
 มติท่ีประชุม   ให�บรรณารักษและเจ�าหน�าท่ีห�องสมุดไปคัดเลือกซ้ือหนังสือด�วยตนเอง ในวันท่ี  ๒๒  
พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไมCมี 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 


