รายงานการประชุม
การบริหารและการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕
วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๓๐ – ๑๒:๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.อารีย์

ธัญกิจจานุกิจ

2. ดร.เปรมปรีดิ์
3. ดร.จิตรา

บุญรังษี
พึ่งพานิช

4. นางนภา
5. นางละออ
6. นางสาวถิรนันท์
7. นางสาวกิตติยา
8. นางสาววาทินี
9. นางสาวธนาภรณ์
10. นางกาญจนา
11. นางนภาลัย
12. นางสาวดลนภา
13. นางสาวสุดารัตน์
14. นางสาววันเพ็ญ
15. นางสาวพฎา
16. นางสาวพรทิพา

เชี่ยวชูวงศ์
รอดมณี
ดํารงค์สอน
ขุมทอง
เขมากโรทัย
ฉิมแพ
วสุศิริกุล
ทองปัน
แว่วศรี
รัตนราช
ศรีจันทร์กุล
พุทธสมิธ
ครุตรารักษ์

17. นางสาวจันทร์ศรี

ภูสมนึก

18. นางสาวสุภารัตน์

พรหมเมือง

19. นางเรืองใจ

คําพันธ์

20. นางศิรินันท์

ทรัพย์พลับ

21. นางสาวณัฐชุดา

ธนายุดิษกุล

22. นางจงกล

พุทธิชัยกุล

23. นางสาวมาลี

ใจตั้ง

ประธานการประชุม
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด วิทยาเขตกําแพงแสน
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
รองผู้อํานวยการบริหาร
รองผู้อํานวยการทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านระบบสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านห้องสมุดเครือข่าย
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านแผนและประกันคุณภาพ
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสํานักหอสมุด
หัวหน้าฝ่ายบริการ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุ
บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด
วิทยาเขตกําแพงแสน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด
วิทยาเขตกําแพงแสน
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการศึกษา สํานักหอสมุด วิทยาเขตกําแพงแสน
บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
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24. นางวีณา
25. นางสาวทิวา
26. นายเฉลียว

พวงแสงชัย
อุ่นแก้ว
ไชยเชษฐ์

นักเอกสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตศรีราชา
ผู้ปฏิบตั ิงานห้องสมุด สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา

27. นางสาววิชุดา
กุลสัมพันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางวราภรณ์
แดงช่วง
บรรณารักษ์ชํานาญการ พิเศษ
๒. นางสาวดวงพร
อรัญญพงษ์ไพศาล บรรณารักษ์
๓. นางสาวสมใจ
ขุนเจริญ
บรรณารักษ์
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น)
๑. นายเรวัติ
อ่ําทอง
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๒. ผศ. ปรีดา
เลิศพงษ์วิภูษณะ
รองผู้อาํ นวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. นางสหัทยา
คล้ายหาญ
ผู้ช่วยผูอ้ ํานวยการด้านวิเทศสัมพันธ์
๔. นางสาวยุพิน
เกียรติสุวิมล
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม และขอให้ผู้
ร่วมประชุมแนะนําตัว เพือ่ เป็นการทําความรู้จักกันในเบื้องต้น และดําเนินการประชุม ตามวาระ ดังนี้
วาระ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /2555
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครัง้ ที่ 1 /2555 ณ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ทีป่ ระชุมมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๑
นางเปรมปรีดิ์ บุญรังสี แก้ไขเป็น
ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังสี
หัวข้อการประชุม ส่วนท้ายสุด เพิ่มเติมคําว่า “จังหวัดสกลนคร”
หน้าที่ ๒
วาระ 1.3
บรรทัดที่ ๑
หัวหน้างานจดหมายเหตุและองค์ความรู้
แก้ไขเป็น
หัวหน้างานหอจดหมายเหตุและองค์ความรู้
หน้าที่ ๓-๔
วาระ 1.4
แก้ไขเนื้อความในการประชุมเรื่อง “การเปิดบริการ
Eco-Library”
วาระ 1.5
แก้ไขเนื้อความในการประชุมเรื่อง “ระบบห้องสมุด
จินดามณี”
หน้าที่ ๕
วาระ 3.1
แก้ไขเนื้อความในการประชุมเรื่อง “การรับฝากคืนหนังสือ
ระหว่างวิทยาเขต”
หน้าที่ ๖-๗
วาระ 4.1
แก้ไขหัวข้อเรื่อง “แนวทางการรวบรวมข้อมูลเพี่องาน
การประกันคุณภาพร่วมกัน” แก้ไขเป็น “แนวทางการ
รวบรวมข้อมูลเพี่องานประกันคุณภาพ” และแก้ไข
เนื้อความ
หน้าที่ ๘
วาระ 4.2
แก้ไขเนื้อความในการประชุมเรื่อง “การบอกรับฐานข้อมูล
ร่วมกันและการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน”
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ประธานการประชุมสอบถามที่ประชุม เรื่อง การแก้ไขรายงานการประชุม เพือ่ ให้ผู้ที่มีหน้าที่
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมของแต่ละวิทยาเขต สามารถดําเนินการในแนวทางเดียวกัน ผู้อาํ นวยการ
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าได้มกี ารตกลงในหลักการใน
การประชุมที่ผา่ นมา ให้วิทยาเขตที่เป็นเจ้าภาพบันทึกการประชุม และส่งให้กับหัวหน้าสํานักงานเลขานุการของ
ทุกวิทยาเขต เพือ่ ดําเนินการส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง และส่งกลับคืนมายังวิทยาเขตที่ทําหน้าที่บันทึกการประชุม เพือ่
ดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และส่งต่อให้กบั วิทยาเขตที่เป็นเจ้าภาพการประชุมครัง้ ต่อไป
ประธานขอให้รายงานการประชุมที่แก้ไขโดยแต่ละวิทยาเขต ผ่านผู้อํานวยการของวิทยาเขตนั้นๆ
ก่อนที่จะส่งกลับมายังผู้บันทึกรายงานการประชุม เพือ่ รวบรวมแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ส่งรายงาน
แจ้งกําหนดวันส่งคืนรายงาน เพื่อจะได้รวบรวมข้อมลและแก้ไขรายงานให้เสร็จตามกําหนด
ประธานแจ้งว่า สําหรับวิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้าน
ห้องสมุดเครือข่าย เป็นผู้ประสานงานการประชุมเครือข่ายห้องสมุดวิทยาเขตและเป็นผูบ้ ันทึกรายงานการ
ประชุม โดยให้หัวหน้าสํานักงานเลขาฯช่วยดูแลและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ประธานการประชุมขอมอบของที่ระลึกให้กบั วิทยาเขตทั้ง ๓ แห่ง เป็นดีวดี ี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน ๙๙๙ เล่ม มีให้บริการบนเว็บไซต์
สํานักหอสมุด ทุกวิทยาเขตสามารถนําลิงค์ไปใช้เพือ่ เชื่อมต่อให้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๑.๒ เว็บไซต์ห้องสมุด มก.ฉกส. http://lib.csc.ku.ac.th
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอให้นางสาวพร
ทิพา ครุตรารักษ์ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดนําเสนอ เว็บไซต์ห้องสมุด มก.ฉกส. http://lib.csc.ku.ac.th ซึ่งกําลัง
อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยผู้รับผิดชอบจะเป็นส่วนงานจดหมายเหตุและงานบริการ ออกแบบเว็บไซต์โดย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสํานักหอสมุด
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เว็บไซต์จดหมายเหตุ มก.ฉกส. http://arc.csc.ku.ac.th
นางเรืองใจ คําพันธ์ นําเสนอเว็บไซต์จดหมายเหตุ มก.ฉกส. http://arc.csc.ku.ac.th ได้มี
การปรับปรุงพัฒนา โดยได้รบั คําแนะนําจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ เพิม่ เติมข้อมูลในเรื่องของ ebook ทางด้านประวัติความเป็นมาของวิทยาเขต การสัมภาษณ์บุคคลสําคัญ และการเสวนาวิชาการ อยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการ
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่า ในส่วนของหอจดหมายเหตุ โดยหลักการจะมี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเอกสารหลักฐาน และส่วนที่เป็นบุคคล
ส่วนนี้จะไม่ได้ทําในรูปของจดหมายเหตุ จะทําในรูปของ Oral History ถ้าบุคคลนั้นยังคงอยู่ เป็นการเล่าขาน
ตํานานการสร้างวิทยาเขต จากนั้นจะถูกนําไปเป็นวิดีโอที่เป็นการสัมภาษณ์ ในอนาคตจะดําเนินการถอดเทป
โดยลักษณะของการเล่าขานนั้น จะทําการกําหนด Theme ก่อน เช่น ๑๐ ท่านแรกเป็นการเล่าขานเรื่องชือ่
วิทยาเขตภูพานกาญจนาภิเษก เนือ่ งจากเป็นชื่อแรกเริม่ ทีช่ าวสกลนครนําเสนอในการจัดตัง้ วิทยาเขต ทําไมจึง
ได้กลายมาเป็นวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พอทําการสัมภาษณ์ทงั้ ๑๐ ท่านแล้ว นําเรือ่ ง
ทั้งหมดมาประมวลเพือ่ หาความจริง และนําความจริงนั้นมาทําการเสวนา โดยเชิญผู้ที่เล่าขานมาทําการเล่าซ้ํา
แต่จะนําเฉพาะประเด็นที่ผ่านการตกผลึกแล้วมาเผยแพร่ และนํามาทําหนังสือประเภท e-book มีการจัดทํา
ตํานานวิทยาเขตในรูปของนิทรรศการและหนังสือ ในรูปออนไลน์ โดยข้อมูลที่นํามาเผยแพร่เป็นหนังสือจะต้อง
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มีแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ นอกจากนี้ ในส่วนงานจดหมายเหตุจะมีงานธนาคารองค์ความรู้ เดิมอยู่ใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตได้ตดั โอนงานธนาคารองค์ความรู้ มาอยู่ที่สํานักวิทยบริการ โดยจัดเป็น
นิทรรศการแบบถาวรและแบบออนไลน์ มีการจัดทําฐานข้อมูลโดยการนําเอกสารการประชุมการสัมนาเรื่อง บัว
มาทําไว้เป็นธนาคารองค์ความรู้ อาจจะนํามาแลกเปลี่ยนกับวิทยาเขตบางเขนที่มกี ารทําในเรื่องข้าว โดยวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะพยายามเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัวต่อไป และขอขอบคุณหอจดหมาย
เหตุวิทยาเขตบางเขน ได้รับคําแนะนําและตรวจสอบข้อมูลจากอาจารย์พบิ ูลย์ศิลป์ วัฒนะพงษ์ ทําให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ทางหอจดหมายเหตุวทิ ยาเขตบางเขน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและขอให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของหอจดหมายเหตุที่วิทยาเขต
สกลนคร
๑.4 กิจกรรมขยายชั้นและสํารวจหนังสือ
นางสาวพรทิพา ครุตรารักษ์ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ได้นําเสนอกระบวนการในการทํางานขยายชั้นและสํารวจหนังสือ โดยเริม่ ดําเนินการตัง้ แต่วันที่ ๑๗ พ.ค. – ๓
มิ.ย. เดิมที่จะดําเนินการแสกนหนังสือลงใน Notepad และดึงข้อมูลจาก Millennium มาจับคูก่ ันว่ารายการ
ไหนที่ปรากฎอยู่ ค่อนข้างจะใช้เวลาในการดําเนินการนาน จึงได้มกี ารปรับเปลี่ยนเป็น สแกนใน Millennium
โดใช้ทางเลือก Copy Use จากหน้าจอ ยืม-คืน แทน พบว่าช่วยประหยัดเวลาในการทํางาน จึงนําเสนอความรู้
และกระบวนการจัดการที่ได้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทีป่ ระชุม
ประธานการประชุมเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
วิทยาเขต เพื่อแบ่งปันความรู้ เทคนิควิธกี าร และรายละเอียดต่าง ๆ เพือ่ หาวิธีที่มปี ระสิทธิภาพที่สุด
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๑.5 การรวมงานหอจดหมายเหตุ เป็นฝ่ายภายใต้สํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน
ประธานการประชุมแจ้งว่าในส่วนของหอจดหมายเหตุและหอประวัติ ได้มารวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของสํานักอสมุด บุคลากรที่เดิมสังกัดอยู่ที่สํานักงานอธิการบดีได้รับการตัดโอนมาที่สํานักหอสมุด
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๑.6 เว็บไซต์สํานักหอสมุด กําแพงแสน
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด วิทยาเขตกําแพงแสน ขอแจ้งเว็บไซต์สํานักหอสมุด กําแพงแสน
http://www.lib.kps.ku.ac.th/ นอกจากนีไ้ ด้มกี ารปรับเปลี่ยนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการศึกษา เนื่องด้วยหัวหน้าฝ่ายคนเดิม วิทยาเขตกําแพงแสนขอยืมตัวไปช่วยงานที่ศนู ย์กีฬาของวิทยาเขต
กําแพงแสนเป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ สามารถติดต่อประสานงานได้กบั คุณจงกล พุทธิชัยกุล ปัจจุบันได้มีการทํา
ความร่วมมือกับข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษส่วนภูมิภาค( Puline)มีสมาชิก ๒๐ สถาบัน ทุกเดือนจะนํา
หนังสือเกี่ยวกับอาเซียนให้บริการบนเว็บไซต์ กลางของ Pulinet
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระ 2 เรื่องสืบเนื่อง
๒.๑ การรับฝากหนังสือระหว่างวิทยาเขต
นางสาวดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล หัวหน้างานบริการยืม-คืน ฝ่ายบริการ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า
บริการรับฝากหนังสือระหว่างวิทยาเขต เริม่ เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน คือ นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่
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เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น ๑ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ผู้รับผิดชอบคือ เจ้าหน้าที่ประจําเคาน์เตอร์บริการ
ยืม-คืน ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กรอกแบบฟอร์ม มีสําเนารวม ๓ ชุด
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตกําแพงแสนสอบถามว่า ตามข้อตกลงในเบือ้ งต้นได้กําหนด
ให้บริการเฉพาะอาจารย์ หรือให้บริการนิสติ ด้วย จึงอยากให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในประเด็นนี้
ผู้แทนจากวิทยาเขตศรีราชาชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้ตกลงกันว่าจะเป็น
บริการเฉพาะอาจารย์ เพื่อเป็นการนําร่องก่อน แล้วศึกษาปัญหาในเรื่องของการให้บริการ เพือ่ ดําเนินการ
ปรับปรุงบริการ หลังจากนั้นจึงจะขยายบริการสู่นิสิต
ประธานการประชุม สรุปว่า ในเบื้องต้นควรให้บริการเฉพาะอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร
มหาวิทยาลัย โดยจะทดลองให้บริการประมาณ ๑ ภาคการศึกษา และมาสรุปปัญหากันอีกครัง้ หลังจากสรุปผล
การทดสอบการให้บริการ ค่อยหารือเรื่องการขยายบริการให้กับนิสิต โดยเป็นการให้บริการร่วมกันของทุก
วิทยาเขต
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสนอทีป่ ระชุมให้ใช้
กุญแจที่เป็นรหัสในการล๊อคกระเป๋า แทนการใช้กุญแจล๊อคธรรมดา เพือ่ จะได้ไม่มปี ัญหาในเรื่องของการถือลูก
กุญแจ
ประธานแจ้งว่า หากมีปัญหาติดขัดในเรือ่ งการดําเนินงาน สามารถติดต่อกับผู้ประสานงานของแต่
ละวิทยาเขต หากติดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการดําเนินงาน ที่จะต้องให้ผู้บริหารช่วยประสานงาน ขอให้
แจ้งผู้บริหารของแต่ละวิทยาเขตทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๒.๒ การติดตามผลการดําเนินงานบริการยืมระหว่างวิทยาเขต และการใช้ระบบ e-form
นางสาวสมใจ ขุนเจริญ ได้รายงานผลการดําเนินงานบริการยืมระหว่างวิทยาเขตให้ที่ประชุมทราบ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และในการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา สํานักหอสมุดได้ตกลงที่จะพัฒนา
ระบบ e-form ให้วิทยาเขตใช้ร่วมกัน เพือ่ ให้ผู้ใช้สามารถส่งคําขอผ่านระบบออนไลน์ แต่จะเป็นการส่งคําขอได้
เฉพาะภายในวิทยาเขตเท่านัน้ เนื่องจากยังไม่สามารถพัฒนาระบบให้ผู้ใช้ส่งคําขอข้ามวิทยาเขตได้ ในระยะแรก
จะพัฒนาให้ใช้สําหรับบริการยืมตัวเล่มเท่านั้น เพราะบริการถ่ายเอกสารระหว่างวิทยาเขต จะมีเรื่องค่าบริการ
ในการสั่งสําเนา ทั้งนี้ สามารถเข้าไปใช้ e-form ได้ที่ เว็บไซต์สํานักหอสมุด โดยระยะเวลาให้บริการเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ ําหนดร่วมกันระหว่างวิทยาเขต จะมีเมลส่งแจ้งทัง้ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
นางสาวดลนภา แว่วศรี หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งเพิ่มเติมว่า ระบบเพิ่งจะเริ่ม
ดําเนินการพัฒนา อยู่ในระหว่างการปรับแก้ไข อยากให้ทุกวิทยาเขตร่วมกันทดลองใช้ระบบประมาณ ๑ เดือน
หลังจากนั้นมาสรุปว่าควรปรับแก้ตรงไหน โดยให้แต่ละวิทยาเขตประสานได้กบั คุณสมใจ ขุนเจริญ
ประธานการประชุมขอเสนอให้คุณสมใจ ขุนเจริญร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยกันดูแล
ปรับแก้ระบบให้เรียบร้อยในเบือ้ งต้น จากนัน้ จัดให้มีการอบรมผู้เกี่ยวข้องในการใช้ระบบ และกําหนดแนว
ทางการปฏิบตั เิ พื่อใช้ระบบร่วมกันได้อย่างไม่มปี ัญหา โดยอาจจะลองใช้งานประมาณ ๑ สัปดาห์ จึงค่อย
ประกาศใช้งานจริงร่วมกันทุกวิทยาเขต ขอให้ผู้เกี่ยวข้องของทุกวิทยาเขตประสานงานเพื่อนัดหมายวันอบรม
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ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสนอทีป่ ระชุมเรื่องการ
ปรับล๊อค Reference code เพือ่ เวลาให้บริการหากผู้ใช้ค้นหาแล้วพบตัวเล่มที่เป็นReference ให้ขึ้นว่าไม่อยู่
ในการให้บริการ เพือ่ ทีบ่ รรณารักษ์ผู้ให้บริการจะได้ไม่ต้องตอบกลับผู้ใช้ว่า หนังสือ Reference ไม่ให้ยืม
มติที่ประชุม รับทราบ
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
ประธานการประชุมแจ้งว่า ทางวิทยาเขตบางเขนกําลังรวบรวมข้อมูล สถิตกิ ารใช้ฐานข้อมูล เพื่อ
เป็นข้อมูลในการทบทวนการบอกรับฐานข้อมูลในปีงบประมาณหน้า ซึ่งจะสอดคล้องกับที่ทาง สกอ. กําลัง
ดําเนินการในเรื่องการต่ออายุและการบอกรับฐานข้อมูล จึงขอให้วาระนี้เป็นเรือ่ งสืบเนื่องของการประชุมครั้ง
ต่อไป ขอฝากให้แต่ละวิทยาเขตพิจารณาในเรื่องของฐานข้อมูลที่เป็นสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งทางวิทยาเขต
อาจจะมีความต้องการบอกรับฐานข้อมูล ขอให้ทางวิทยาเขตสํารวจข้อมูล และสอบถามราคาและคุณสมบัติ
ของฐานข้อมูลนั้น ๆ รวบรวมมานําเสนอในที่ประชุมต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
๒.๔ งานประกันคุณภาพร่วมกัน ระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต
นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านแผนและประกันคุณภาพ แจ้งว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้สํานักหอสมุด รายงานภาพรวมการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ ๒.๕ ห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย มีหลายหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยที่จะต้องรายงานผล ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มที ั้งหมด ๗ ข้อ ซึ่งมีที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดเพียง ๓
ข้อ คือ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๒, ๕ และ ๗ และตามข้อตกลงร่วมกันจากการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา เมือ่ ทางวิทยา
เขตบางเขนได้รับเรือ่ งจากทางมหาวิทยาลัยให้รายงานผลตามเกณฑ์มาตรฐาน จะดําเนินการแจ้งไปยังวิทยาเขต
ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยจะดําเนินการแจ้งผ่านทางอีเมลกับผู้ประสานงาน หลังจากนั้น แต่ละ
วิทยาเขตจะส่งข้อมูลกลับในรูปแบบของไฟล์เอกสาร เพือ่ จะได้ดําเนินการรวบรวมและนําเสนอมหาวิทยาลัย
และจะสําเนาส่งข้อมูลกลับวิทยาเขตเพื่อเป็นหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง จากการดําเนินการที่ผ่านมาขอความร่วมมือ
เพิ่มเติม โดยขอให้ส่งข้อมูลภายในกําหนดเวลาที่แจ้งไว้ และการรายงานผลของแต่ละวิทยาเขตที่ส่งมายังไม่
ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ขอให้แต่ละวิทยาเขตระบุรายละเอียด พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
อ้างอิง เพราะการตรวจประเมิน คณะกรรมการจะตรวจสอบตามเอกสาร
สําหรับเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๖ ผลการประเมินคุณภาพของการบริการห้องสมุด มหาวิทยาลัย
กําหนดให้กองแผนงาน เป็นผู้จัดทําให้ ในเบือ้ งต้นนิสิตทุกชั้นปีจะต้องประเมินผ่านระบบออนไลน์ผ่านทาง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย สําหรับวิทยาเขตบางเขน นิสิตจะต้องทําการประเมินก่อนทําการเช็คเกรด ผลการ
ประเมินกองแผนงานจะนําเสนอไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ทางกองแผนงานจะมีชื่อผู้ประสานงานของแต่ละวิทยาเขต
และจะส่งข้อมูลตรงไปยังอีเมล ส่วนข้อเสนอแนะแบบปลายเปิดจะไม่นําเสนอไว้หน้าเว็บไซต์ ผู้ประสานงาน
จะต้องขอไปทีก่ องแผนงาน คุณอโนมา เบอร์ภายใน ๔๗๒๕ เพื่อนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินงานให้
ได้ตามเกณฑ์ขอ้ ที่ ๗ คือ การนําผลการประเมินคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน และจากมติ
ที่ประชุมครั้งทีผ่ ่านมา ได้กําหนดข้อคําถามทีเ่ ป็นภาพรวมมีเพียง ๕ คําถาม แต่ขอ้ คําถามของทางมหาวิทยาลัย
มี ๖ ข้อ เนือ่ งด้วยผูพ้ ัฒนาระบบไม่เข้าใจคําว่า ส่งเสริมการเรียนรู้ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประเด็น
ข้อคําถามข้อที่ ๒ ว่าจะยืนยันคําเดิม โดยเพิ่มเติมคําอธิบาย หรือเห็นควรปรับแก้
นอกจากนี้ได้กาํ หนดปฏิทินการรายงานผล เนื่องจากทาง สกอ.จะเข้าตรวจมหาวิทยาลัยประมาณ
เดือนสิงหาคม สํานักประกันคุณภาพจะขอข้อมูลแต่ละหน่วยงานประมาณต้นเดือนมิถนุ ายน หากยังไม่มกี าร
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เปลี่ยนตัวบ่งชีข้ ้อ ๒.๕ ขอให้แต่ละวิทยาเขตส่งข้อมูลให้กับวิทยาเขตบางเขนภายในวันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี
โดยขอรายชื่อผู้ประสานงานสํารองของแต่ละวิทยาเขต หรือมีวิทยาเขตใดต้องการเปลี่ยนตัวผูป้ ระสานงานหลัก
ใหม่ สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ ซึง่ จะดําเนินการประสานกับวิทยาเขตอีกครั้ง
มติที่ประชุม ให้ปรับแก้ข้อคําถามข้อที่ ๒ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด และแจ้งกองแผนงานเพื่อขอตัดข้อคําถามที่ ๖
วาระ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การเรียนรู้งานและการฝึกงานของบุคลากรระหว่างวิทยาเขต
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด วิทยาเขตกําแพงแสนได้เสนอที่ประชุมเพือ่ ร่วมกันพิจารณา เรื่อง
การฝึกอบรม การปฐมนิเทศนิสิต รวมถึงงานบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ทางวิทยาเขตกําแพงแสนอยากจะมา
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานว่าวิทยาเขตบางเขนดําเนินการอย่างไร เพือ่ เป็นการฝึกฝนการทํางานให้กับ
พนักงานใหม่ ๆ
ประธานการประชุม แจ้งว่า สํานักหอสมุด บางเขน ยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือฝึกงาน
ให้กับบุคลากรห้องสมุดจากทุกวิทยาเขต โดยอาจจะจัดเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้ แต่ขอให้
ระบุประเด็นให้ชัดเจนว่าต้องการฝึกเรือ่ งใด สําหรับการฝึกอบรมสร้างวิทยากรทางกําแพงแสนอาจจะ
ดําเนินการจัดฝึกอบรมและเชิญวิทยากรจากทางบางเขนไปบรรยายให้ฟังและให้วิทยากรที่ตอ้ งการเรียนรู้งาน
เข้ามาศึกษาดูวิธกี ารบรรยาย และควรฝึกปฏิบัติจริง ส่วนทางวิทยาเขตบางเขนมีความสนใจที่จะส่งบุคลากรไป
ศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุที่วิทยาเขตสกลนคร
ผู้แทนจากวิทยาเขตกําแพงแสนเสนอเรื่องการสํารวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
โดยจะขอเพิม่ ช่องทางใน OPAC แบ่งเป็นวิทยาเขต เนือ่ งด้วยในปัจจุบนั จะรวมกันทั้งหมด
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีจะดําเนินการให้
มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้มีการนําเสนอช่องทางสํารวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ แยก
ตามวิทยาเขต ในการประชุมครั้งต่อไป
๓.๒ การเป็นศูนย์รวมสารสนเทศเพื่อการให้บริการภายในวิทยาเขตและระหว่างวิทยาเขต
ประธานการประชุมเสนอว่า สํานักหอสมุด ควรมีบทบาทในการเป็นศูนย์รวมสารสนเทศ หรือ
เป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการในแต่ละวิทยาเขต และประสานให้เกิดการให้บริการในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย จึงอยากทราบว่า แต่ละวิทยาเขต มีการรวบรวมสารสนเทศเพือ่ ให้บริการในวิทยาเขตหรือไม่
อย่างไร
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แจ้งว่าองค์ความรู้
ในตัวบุคคลบางท่านไม่ตอ้ งการจะเผยแพร่ การเผยแพร่ขอ้ มูลการวิจัยจะเป็นบทบาทของสถาบันวิจัย ในรูปของ
การตีพมิ พ์และนําเสนอในการประชุมวิชาการ สํานักหอสมุดจะเป็นผู้นํามาจัดระบบภายในโดยการนํามา
เผยแพร่ ถ้าเราสามารถทําได้ กระบวนการคัดกรองคุณภาพต้องชัดเจนว่าจะดําเนินการอย่างไร
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด วิทยาเขตกําแพงแสน แจ้งว่าจะทําลักษณะเดียวกัน งานวิจัยจะมา
รวบรวมไว้ที่สํานักหอสมุด เพือ่ เวลาผู้ใช้มาสอบถามจะสามารถให้ข้อมูลได้ เช่น เรือ่ งข้าวสีนิล
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ผู้แทนจากวิทยาเขตศรีราชา แจ้งว่าผลงานวิจัยทางคณะจะเป็นผู้เก็บ แต่จะขอนําเรื่องนี้ไป
เสนอผอ. เพือ่ นําเข้าที่ประชุมผู้บริหารวิทยาเขตต่อไป
ประธานการประชุมแจ้งว่า ห้องสมุดทุกวิทยาเขต ควรจะทําหน้าที่ร่วมกันในการเป็นคลัง
ความรู้ของมหาวิทยาลัย เสนอให้ร่วมกันผลักดันบทบาทดังกล่าว โดยหารือรายละเอียดในการประชุมคราวหน้า
สําหรับวิทยาเขตบางเขน ได้ดําเนินการรวบรวมผลงานอาจาย์ได้ประมาณร้อยกว่าท่าน โดยเริ่มจากบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้มีการเสนอรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป
๓.๓ การประสานความร่วมมืองานจดหมายเหตุ ระหว่างวิทยาเขต
ประธานการประชุมเสนอให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานจดหมายเหตุ ระหว่างวิทยา
เขต เพือ่ ให้งานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ วิทยาเขตบางเขน และวิทยา
เขตฯสกลนคร ได้ดําเนินงานด้านจดหมายเหตุแล้ว ส่วนวิทยาเขตกําแพงแสน และวิทยาเขตศรีราชา กําลังเริม่
ดําเนินการ จึงเป็นโอกาสอันดี ทีแ่ ต่ละวิทยาเขตจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานจดหมายเหตุ
ร่วมกันในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พร้อมกับเสนอให้มีการจัดประชุมเครือข่ายงานจดหมายเหตุ ระหว่างวิทยา
เขต โดยการประชุมครั้งแรก ขอไปประชุมทีว่ ิทยาเขตฯสกลนคร เพือ่ จะได้ให้บุคลากรมีโอกาสศึกษา ดูงาน
จดหมายเหตุ และหอประวัติ ไปพร้อมกัน
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า ทางวิทยาเขตจะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงน่าจะเป็นโอกาสอันดี ที่
จะได้ไปร่วมงานวันสถาปนา และประชุม ศึกษาดูงาน ในเคราวเดียว
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการจัดการประชุมเครือข่ายจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ให้มีการประชุมครั้งแรก ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่วิทยาเขตฯสกลนคร
๓.๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต
ประธานการประชุมเสนอให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาเขต ในช่วงท้าย
ของการประชุมแต่ละครั้ง โดยขอให้เจ้าภาพจัดประชุมเป็นผู้เสนอหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ การเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมในรอบปีนี้ ครั้งต่อไป ประชุมเดือนกันยายน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามที่เสนอ และกําหนดให้มีการประชุมครั้ง
ต่อไป ในเดือนกันยายน วิทยาเขตกําแพงแสนเป็นเจ้าภาพ, เดือนพฤศจิกายน วิทยาเขตศรีราชาเป็น
เจ้าภาพ, เดือนมกราคม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
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