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รายงานการประชุมการบริหารและการพัฒนาความรวมมือของเครือขายหองสมุดวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๖
วันศุกร ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
ณ หองประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๒ สํานักหอสมุด กําแพงแสน
................................................................................................................................................................
ผูเขารวมประชุม
๑. ดร.เปรมปรีดิ์
๒. ดร.อารีย
๓. ดร.จิตรา
๔. ดร.เรวัติ

บุญรังษี ประธานการประชุม
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
ธัญกิจจานุกจิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พึ่งพานิช
ผูอ ํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
อ่ําทอง
เขตศรีราชา

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นางละออ
นางสาวถิรนันท
นางสาวกิตติยา
นางสาวดลนภา
นางนภาลัย
นางสาวพฎา

๑๑. นางสาวสุดารัตน
๑๒. นางวันเพ็ญ
๑๓. นางสาวสมใจ
๑๔. นางทรงศิริ
๑๕. นางสาวไพลิน
๑๖. นางสาวพรทิพา

รอดมณี
ดํารงคสอน
ขุมทอง
แววศรี
ทองปน
พุทธสมัย

รองผูอํานวยการทรัพยากรสารสนเทศ
ผูชวยผูอํานวยการดานระบบสารสนเทศ
ผูชวยผูอํานวยการดานหองสมุดเครือขาย
หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนาฝายบริการ
หัวหนาฝายหอจดหมายเหตุ

รัตนราช
ปรีตะนนท
ขุนเจริญ
พิมพิเสน
จิตเจริญสมุทร
ครุตรารักษ

หัวหนาฝายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษชํานาญการ
บรรณารักษชํานาญการ
ผูปฏิบัติงานหองสมุดชํานาญงาน
บรรณารักษ
บรรณารักษ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

๑๗. นางสาวจันทรศรี ภูสมนึก

บรรณารักษ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

๑๘. นางเรืองใจ

บรรณารักษ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

คําพันธ

2

๑๙. นางสาวมาลี
๒๐. นางวีณา
๒๑. นางสาวกาญจนา
๒๒.นายเถลิงเกียรติ
๒๓. นางศิรินนั ท

ใจตั้ง
พวงแสงชัย
แดนรักษ
ตันใจ
ทรัพยพลับ

บรรณารักษ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
นักเอกสารสนเทศสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
บรรณารักษ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักหอสมุด กําแพงแสน

๒๔. นางสาวณัฐชุดา

ธนายุดิษกุล

หัวหนาฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักหอสมุด กําแพงแสน

๒๕. นางจงกล

พุทธิชัยกุล

รักษาราชการแทนหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการศึกษาสํานักหอสมุด กําแพงแสน

๒๖. นางสาวดวงกมล วงศจันทร

บรรณารักษสาํ นักหอสมุด กําแพงแสน

๒๗. นางสาวสุมลฑา

บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน

สังใจสม

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.
ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษี ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประธานการประชุม กลาวเปด
ประชุม และดําเนินการประชุม ตามวาระ ดังนี้
วาระ ๑รับรองรายงานการประชุม
๑.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕ ณ
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข
ดังนี้
หนาที่ ๕

วาระที่ ๒
บรรทัดที่ ๓
แกไขเปน
บรรทัดที่ ๖
แกไขเปน
บรรทัดที่ ๗

ขอ ๒.๒
ระบบออนไลน
ระบบแบบฟอรมออนไลน
โดยระยะเวลาใหบริการ
ตั้งแตสงคําขอจนถึงผูใชไดรบั ตัวเลม
ตัดคําวา จะมีเมลลสงแจงที่ผูใหบริการและผูใชบริการ
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วาระที่ ๒ เรื่องแจงเพื่อทราบ
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๒.๑ ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา แจงผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน เมือ่ วันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผลการตรวจประเมินอยูในระดับดี ได
คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๗
จุดแข็ง
- มีระบบเทคโนโลยีดานหองสมุดที่ทันสมัยใชงานไดสะดวกรวดเร็ว
- มีบุคลากรทุกสวนงานทุมเทการทํางาน รักองคกรและทํางานอยางมีความสุข
- การมีสวนรวมของบุคลากรโดยมีนโยบายใหทุกฝายมีธุรการฝาย เพื่อติดตามการประชุม และ
การแกจดุ ออน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ , ๒๕๕๕
- มีการพัฒนาสารสนเทศมาใชเอง
- มีวัสดุ อุปกรณ ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จุดออน
- ไมมีการประชุมคณะกรรมการประจํา
แนวทางแกไขมีการแตงตั้งคณะกรรมการประจํา โดยเชิญดร.วิโรจน อิ่มพิทักษ รองอธิการบดีฝาย
การเงินและทรัพยสิน ( ดร.รังสรรค ปติปญญา ) อาจารยกมลชัย ตรงวานิชนาม เปนที่ปรึกษา และ
ตัวแทนภายในหนวยงานเปนคณะกรรมการ ๕ ทาน
ขอเสนอแนะ
- การมีสวนรวมเรื่องระบบเทคโนโลยียังไมครอบคลุมทุกฝาย
แนวทางแกไข จะกระจายใหครอบคลุมทุกฝายงาน และไดปรับปรุงในสวนของสํานักงานเลขาฯ
ใหเปนศูนยกลางดานการบริหารจัดการ
๒.๒ การดําเนินงานดานบริการวิชาการแกชุมชน
หัวหนาฝายหองสมุด วิทยาเขตศรีราชา รายงานการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกชุมชน มี
โครงการใหญ ๒ โครงการ โดยไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน ไดแก
๑.
โครงการพัฒนาหองสมุดเพือ่ ชุมชน เมื่อวันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จัดที่โรงเรียน
บานโรงหีบ พัฒนาดานกายภาพ เพื่อสงเสริมการเรียนรู และดานการยืม – คืนอัตโนมัติ
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๒.

โครงการปนฝนบรรณารักษนอย จัดเมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอง

ประชุม ๓ ชัน้ ๔ อาคารหอสมุดอนุสรณ ๑๐ ป มีนักเรียนระดับมัธยมปลาย ๔ โรงเรียนเขารวมจํานวน
๕๘ คน มีกิจกรรม ๕ ฐาน ไดแก
๒.๑ แนะนําพื้นฐานหองสมุด
๒.๒ การจัดเตรียมหนังสือ
๒.๓ แนะนําบริการยืม – คืน
๒.๔ แนะนําบริการสื่อมัลติมีเดีย
๒.๕ การเขาใชหองสมุดบรรยากาศเปนอยางไร
นอกจากนั้นยังไดจัดโครงการฝกอบรมวิชาชีพใหกับนักเรียน
ดังกลาวดวย
ที่ประชุมรับทราบ

และอาจารย

ที่เขารวมงานในวัน

๒.๓ การดําเนินงานโครงการจัดแสดงหนังสือ ครัง้ ที่ ๘
ผูอาํ นวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา แจงฝายหองสมุด
สํานักวิทยบริการ ดําเนินการจัดโครงการ “ จักแสดงหนังสือ ” ครั้งที่ ๘ ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘
มิถุนายน ๒๕๕๕ บริเวณอาคารหอสมุดอนุสรณ ๑๐ ป เพื่อใหอาจารย นิสิต บุคลากร ไดคัดเลือก
หนังสือ และสื่อการศึกษาทุกประเภทเขาหองสมุด รวมถึงมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ และแจกของที่ระลึกใน
งาน
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๔ การดําเนินงานโครงการปฐมนิเทศการใชหองสมุดครั้งที่ ๖
หัวหนาฝายหองสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวทิ ยาเขตศรีราชา รายงานการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศการใชหองสมุด ครั้งที่ ๖ วัตถุประสงคเพื่อเปนการแนะนําการใชหองสมุดพื้นฐานใหกับนิสิต
ใหม กําหนดจัดเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันละ ๒ รอบ รอบเชา เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รอบบาย
๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จัดทัง้ หมด ๒๓ รอบ มีนิสิตเขารวม ๑,๓๑๖ คน
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๕ การดําเนินงานโครงการ SirachaSetCorner Investment for East ครั้งที่ ๕
หัวหนาฝายหองสมุด แจงวา ฝายหองสมุดรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดโครงการ
SirachaSetCorner Investment for East ครั้งที่ ๕ โดยฝายหองสมุดเปนเจาภาพ ไดเรียนเชิญทีมวิทยากร
จากตลาดหลักทรัพย ฝกอบรม ๒ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการวางแผนการใชเงินอยางชาญฉลาด จัด
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เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผูเขารวม ๑๕๘ คน และหลักสูตรการลงทุนหุนออนไลน จัดเมื่อวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีผูเขารวม ๑๗๘ คน
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๖ การรับมอบหนังสือจากบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
หัวหนาฝายหองสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา รายงาน เมื่อวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ฝายหองสมุด วิทยาเขตศรีราชา ไดรับมอบหนังสือจากบริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (
มหาชน ) จํานวน ๒,๔๖๙ เลม โดยมีรองอธิการบดีวทิ ยาเขตศรีราชา รับมอบจากรองผูจัดการบริษัทซีเอ็ด
ยูเคชั่น
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๗ โครงการหองสมุดสัญจร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา แจงวา จะดําเนินการ
สานตอโครงการหองสมุดสัญจร เดิมหัวหนาฝายหองสมุด ( คุณสุพิศ บายคายคม ) ไดดําเนินการไวเมื่อป
๒๕๕๔ ที่โรงเรียนวัดมโนรมย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงมอบหมายใหหวั หนาฝายหอสมุดคนใหม
ดําเนินการสานตอโดยใชคําวา “ บริการดี บรรณารักษดี บรรยากาศดี ” และใหประสานงาน กับ
ผูอํานวยการโรงเรียน กําหนดวันในการดําเนินการ วันที่ ๑๑ และ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ในวันดังกลาว
จะมีอบรมวิชาชีพใหกับนักเรียน และอบรมครูบรรณารักษ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๘ การจัดงานเกษตรแฟร ครั้งที่ ๗
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา
แจงวา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ไดจัดงานเกษตรแฟร ครั้งที่ ๗ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม
– ๒ กันยายน ๒๕๕๕ บรรยากาศในงานมีคนมากขึ้น ไดรับการตอบรับดี ในสวนของหองสมุด
รับผิดชอบเรื่องภาพ แสง เสียง จัดกิจกรรมเปดประตูสูประชาคมอาเซียน นิทรรศการเคลื่อนที่ และจัด
กิจกรรมในหองพละศึกษา ประมาณ ๔ – ๘ บูธ ซึ่งในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้ ฝายหองสมุดจะประกาศ
เปดประตูสูประชาคมอาเซียน จะมีแผนพับโบรชัวร การจัดวีดีทัศน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ตัวอยางการประชาสัมพันธที่แจกใหในทีป่ ระชุม ในการออกแบบถาสํานักใดตองการนําไปใชไมขัดของ
อาจตัดบางสวนที่ไมเกีย่ วของออก เพื่อเปนการใชรวมกัน โดยไมตอ งทําใหม และเปนการประชุมที่เกิด
ประโยชน
ที่ประชุมรับทราบ

6

๒.๙ การปรับโครงสรางการบริหารงาน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา แจงจะมีการปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงานใหม ประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยเชิญคุณพรวิศา ............................ เปน
รองผูอํานวยการฝายบริหาร คุณพวงพิศ ................................ จากคณะประมงเปนผูชวยฝายวิชาการ และ
คุณสมใจ ขุนเจริญ จากสํานักหอสมุด บางเขน เปนผูชวยฝายสารสนเทศ และในวันที่ ๑๖ – ๑๙ ตุลาคม
๒๕๕๕ จะจัดสัมมนาวิชาการประจําปทมี่ หาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเรียนเชิญ รศ.ดร.วิโรจน อิม่ พิทักษ มา
เปนวิทยากรรวมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ ขวัญกําลังใจ ความสามัคคี คือพลัง ” มีการถายทอดผานเว็บไซต
วิทยาเขต และนิสิตบุคลากรของวิทยาเขตศรีราชาเขารวม ประมาณ ๒๐๐ คน
ที่ประชุมรับทราบ
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
๒.๑๐ การจัดวันสถาปนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครแจงวา ทุกปจะมีกิจกรรม
ในวันสถาปนาทุกป เพื่อเปนของขวัญวันเกิดของวิทยาเขต โดยมีการพัฒนาหนาเว็บไซด ใชรูปแบบหรือ
เทคโนโลยีเพิม่ มากขึ้น
สวนที่ ๒ ทุกปที่มีวันสถาปนาจะเลือกกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย ในปที่แลว จัดกิจกรรม
เทิดทูนพระเจาอยูหวั
ในปนี้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เปน
นิทรรศการถาวร จัดโชวทศี่ าลากลางจังหวัด เพื่อใหโรงเรียนหรือสถาบันอื่นใชประโยชนรวมกัน
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑๑ สรุปการประชุมความรวมมือจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที๑่
หัวหนาฝายจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตสกลนคร รายงานสรุปการประชุม
ความรวมมือจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 1 มี ๔ ประเด็นดังนี้
๑. การจัดทําฐานขอมูลจดหมายเหตุรว มกัน โดยใหมีการทํางานเปนมาตรฐาน การลงรายการที่
เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใชมาตรฐาน ISAD เพื่อใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูล ica-ATOM ที่เปน
ระบบ Opensource ทางดานงานจดหมายเหตุ ซึ่งจะไดมีการทดลองและศึกษาเพิ่มเติมตอไป โดยไดมีการ
แบงคณะทํางานเปน ๒ ชุด ชุดแรกเปนเรื่องของการศึกษาระบบฐานขอมูล ica-ATOM ไดมอบหมายใหผู
ประสานงานทางดานระบบฐานขอมูลของแตละวิทยาเขตเปนผูดําเนินการรวมกัน โดยทางสวนของวิทยาเขต
บางเขนจะเปน ผช.ถิรนันท ดํารงสอน เปนผูดูแลและศึกษาระบบ คณะทํางานในสวนที่ 2 เปน คณะทํางานที่
ทําการศึกษาเรือ่ งการกําหนดรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มีผูรับผิดชอบหลักคือ หัวหนาฝายหอจดหมายเหตุ
บางเขน หัวหนางานจดหมายเหตุ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ และผูแทนจากวิทยาเขตศรีราชา และ
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กําแพงแสน เปนผูดําเนินการพิจารณารวมกัน และจะมีการประชุมผานเครือขาย Skype ในวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมอบวิทยาเขตศรีราชา เปนผูประสานงานแตละวิทยาเขต
๒. การจัดทํา เว็บไซต จดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ประชุมมีมติใหแตละวิทยา
เขตจัดทําเว็บไซตของตนเอง เนื่องจากขอมูลทางดานจดหมายเหตุแตละแหงไมเหมือนกัน
๓. การจัดทํากาลานุกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอใหแตละวิทยาเขตรวบรวมขอมูล ตาม
ชวงเวลาและเหตุการณสําคัญ เพื่อใหมีขอ มูลสมบูรณมากที่สุดเพื่อที่จะเสนอในงานสถาปนาครบรอบ ๗๒
ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๔. แนวทางการใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน ผูอํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน เสนอที่
ประชุม ใหมีการจัดทํารูปแบบการใหบริการขอมูลระหวางผูปฏิบัตงิ านรวมกัน โดยใชระบบ E – form
ของสํานักหอสมุดที่มีอยูนํามาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลทางดานการใหบริการจดหมายเหตุรว มกันระหวาง
วิทยาเขต
ที่ประชุมรับทราบ
สํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน
๒.๑๒ โครงการหองสมุดในสวน
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน ขอเชิญรวมงานพิธีเปดหองสมุดในสวน ในวันที่ ๑๔ กันยายน
๒๕๕๕ โดยไดปรับปรุงพื้นที่ซึ่งเสียหายจากอุทกภัยในปที่ผานมา ใหเปนพื้นที่นงั่ อานในสวน และมีเวที
สําหรับแสดงดนตรีในสวน นอกจากนี้ ยังไดมกี ารจัดสวนแนวตั้ง มีนิทรรศการ และพรรณไมในรูปแบบ
สวนพฤกษศาสตร มีปายชื่อพรรณไมรูปแบบใหม จัดแสดงในสวนดวย
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑๓ โครงการหองสมุดชุมชน
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน ขอเชิญหองสมุดวิทยาเขต รวมกิจกรรมหองสมุดชุมชนวันพอ
โดยกําหนดทีจ่ ะจัดกิจกรรมที่วัดโบสถ จ.ราชบุรี ประมาณวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้
สํานักหอสมุด บางเขน กําหนดจัดกิจกรรมหองสมุดชุมชนเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง คือหองสมุด
ชุมชนวันแม เดือนสิงหาคม และหองสมุดชุมชนวันพอ เดือนธันวาคม โดยในปนี้ จะมีกิจกรรมใหความรู
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและจัดหนังสือดานสิง่ แวดลอมจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มอบใหหองสมุด
ชุมชน และมอบโตะที่ผลิตจากกระดาษเปยกน้ํา ภายใตโครงการ เปลี่ยนขญะเปนความรูสูหองสมุดชุมชน
ที่ประชุมรับทราบ
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๒.๑๔ เปดประตูความรูสูอาเซียน
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน แจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักหอสมุด บางเขน ไดจัดใหมี
กิจกรรมเปดประตุความรูสูอาเซียน โดยเนนการจัดหาและใหบริการสื่อความรูที่เกี่ยวของกับอาเซียน และสื่อ
สําหรับฝกภาษา สงเสริมการฟง อาน พูด ภาษาอังกฤษ ไดจัดซื้อ e-Audio Book เผยแพรผานเครือขาย
มหาวิทยาลัย สามารถฝกการฟงพรอมการอาน เปนสื่อประเภทวรรณกรรมระดับโลก ซึ่งทุกวิทยาเขต
สามารถใชสื่อแบบออนไลนดังกลาว เพื่อใหบริการในวิทยาเขตได
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เสนอการสรางเครือขายเปนเรื่องทีด่ ี จึงเสนอให
สรางเครือขายดานอาเซียน และเครือขายหองสมุดสูชุมชนรวมกัน เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกบั ทั้ง ๔
วิทยาเขต
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑๕ การจัดทําวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสฉบับยอนหลัง
หัวหนาฝายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ แจงวา ฝายจัดการทรัพยากรสารสนเทศมีหนาที่รับผิดชอบ
จัดทําวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส จึงจัดหาวิทยานิพนธฉบับเกามาแสกนเปนอิเล็กทรอนิกส จึงทําความ
รวมมือกับสํานักหอสมุด กําแพงแสน ตรวจสอบวิทยานิพนธฉบับซ้ําที่อยูที่กําแพงแสน และขอตัวเลม
นํามาแสกนทําเปนรูปอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน ๓ ขั้นตอน คือ
๑. สํานักหอสมุด กําแพงแสน ตรวจสอบตัวเลมวิทยานิพนธ
๑.๑ กรณีขอมูลไมซ้ําดับในฐานขอมูล จัดทํารายชื่อ สงตัวเลมใหฝา ยจัดการฯ
๑.๒ กรณีขอมูลซ้ําในฐานขอมูล ตรวจสอบ tag 856 และ note ใน item ( คําวา e thesis )
๑.๒.๑ ซ้ํา กรณีมีขอมูลเอกสารฉบับเต็ม
- สภาพตัวเลมสมบูรณ สงตัวเลมใหฝายจัดการฯ เพื่อสงตอฝายบริการพิจารณา
ทดแทนฉบับเกาที่ไมสมบูรณ
- สภาพตัวเลมไมสมบูรณ คัดออก
๑.๒.๒ ซ้ํา กรณีไมมีขอมูลเอกสารฉบับเต็ม จัดทํารายชือ่ สงตัวเลมใหฝายจัดการฯ
๒. ฝายจัดการฯ รับวิทยานิพนธจากสํานักหอสมุด กําแพงแสน ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง
๒.๑ กรณีขอมูลไมซ้ํากับในฐานขอมูล หรือมีขอมูลแตไมมีเอกสารฉบับเต็ม จัดทํารายชื่อ
สงบริษัทแสกน
๒.๒ กรณีขอมูลซ้ํากับในฐานขอมูล มีเอกสารฉบับเต็มแลว คัดออก
๓. บริษัทดําเนินการแสกนตัวเลมในรูปแบบไฟล PDF สงกลับมายังฝายจัดการฯ ดําเนินการแบง
ไฟล จัดทําขอมูลตามรูปแบบที่กําหนด และสรางระเบียบตัวเลมสงขึ้นชั้นใหบริการตอไป
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งบประมาณ คาตรวจสอบตัวเลม ( ๕ บาท x ๕,๐๐๐ เลม ) จํานวน
ที่ประชุมรับทราบ

๒๕,๐๐๐ บาท

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน แจงวา การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ฐานขอมูลที่ สกอ. บอกรับ จํานวนหลายฐาน ยังติดปญหาเรื่องการทําสัญญาและ
การจายเงิน ทางบริษัทอาจระงับการใหบริการ ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๖ งบประมาณที่ สกอ. จะไดรับ
คาดวาจะเทาเดิม แตฐานขอมูลที่ทางบริษัทเสนอเขามาราคาเพิ่มขึ้น ๒๐ – ๓๐ % ซึ่งคณะกรรมการบอกรับ
ฐานขอมูลที่ สกอ.แตงตั้งขึน้ จะตอรองราคากอน หากฐานขอมูลราคาสูงกวาวงเงินที่ สกอ.ไดรบั อาจตอง
ขอใหมีการรวมสนับสนุนคาบอกรับ ดังนัน้ ทุกมหาวิทยาลัยตองเตรียมการไวสําหรับเรื่องนี้ ในปนี้ และป
ตอๆไป
สําหรับสํานักหอสมุด บางเขน ไดประสานงานกับคณบดีคณะตาง ๆ เพื่อรวมสนับสนุนคาจายใน
การบอกรับฐานขอมูลเฉพาะสาขา
เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอในการบอกรับฐานขอมูลอื่นๆเพิ่มเติม
สําหรับฐานขอมูลเดิมที่ทางบางเขนบอกรับ ใหทกุ วิทยาเขตใชไดอยูข ณะนี้ จะไดกําหนดใหมีการทบทวน
การบอกรับ จึงขอความรวมมือจากหองสมุดวิทยาเขตทุกแหง ชวยกันพิจารณาความตองการภายในวิทยาเขต
ของตน หากตองการบอกรับฐานขอมูลใดเพิ่ม ใหนําขอมูลมาพิจารณารวมกันในการสนับสนุนคาใชจายเพื่อ
บอกรับฐานขอมูล ทั้งนี้ รวมถึงการพิจารณาจัดซื้อ ebook เพื่อใชประโยชนรวมกัน
สําหรับ eAudio book อาจมีการบอกรับเพิม่ เติม จึงขอใหหองสมุดวิทยาเขต ชวยติดตามขอมูลการใชบริการ
ของนิสิตในวิทยาเขต เพื่อเปนขอมูลในการพิจาณาบอกรับตอไป
สําหรับ eAudio book อาจมีการบอกรับเพิม่ เติม จึงขอใหหองสมุดวิทยาเขต ชวยติดตามขอมูลการใช
บริการของนิสิตในวิทยาเขต เพื่อเปนขอมูลในการพิจาณาบอกรับตอไป
นางวันเพ็ญ ปรีตะนนท แจงวาในปงบประมาณ 2556 ทางสํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน จะ
พิจารณาบอกรับ e-book จากสํานักพิมพ Wiley โดยมีเงือ่ นไขในการบอกรับแบบรายเลม โดยกําหนดจํานวน
ตัวเลมเบื้องตนที่ 25 ชื่อเรื่อง
ผูอํานวยสํานักหอสมุด บางเขน สอบถามความสนใจแตละวิทยาเขตในการรวมบอกรับ e-book และ
ใหนางวันเพ็ญ ปรีตะนนท จัดสงไฟลรายชือ่ e-book ใหแกผูประสานงานแตละวิทยาเขต เพื่อคัดเลือกรายชื่อ
e-book โดยแตละวิทยาเขตไดแจงรายชื่อผูประสานงานในการจัดซื้อ E – book ดังนี้
วิทยาเขตบางเขน
ผูประสานงาน คุณวันเพ็ญ
ปรีตะนนท
วิทยาเขตกําแพงแสน ผูประสานงาน คุณณัฐชุดา
ธนายุดิษกุล
วิทยาเขตศรีราชา
ผูประสานงาน หัวหนาฝายหองสมุด
วิทยาเขตสกลนคร
ผูประสานงาน หัวหนาฝายหองสมุด
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๓.๒ ชองทางสํารวจความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ แยกตามวิทยาเขต
หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศแจงวาเดิมระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศมีชองทางใหเสนอ
ไปที่สํานักหอสมุดบางเขนเทานั้น ซึ่งขณะนี้ฝาย IT กําลังปรับปรุงระบบโดยเพิ่มชองทางใหผูใชสามารถ
เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหแกวิทยาเขตอื่น ๆ ดวย ซึ่งหากผูใชอยูวิทยาเขตใดระบบจะกําหนด default
ใหเสนอซื้อไปยังวิทยาเขตนั้น ๆ กอน แตก็สามารถเปลี่ยน Location ใหเสนอไปวิทยาเขตอื่นได เนื่องจาก
มี ผูสอนจากวิทยาเขตบางเขนเดินทางไปสอนยังวิทยาเขตอื่น จึงสามารถเสนอซื้อทรัพยากรใหแกวทิ ยาเขต
นั้น ๆ ได คาดวาจะมีการสอนการใชระบบ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ที่สํานักหอสมุด
บางเขน ซึ่งจะมีการฝกอบรมระบบหองสมุดอัตโนมัติประจําปในชวงดังกลาวดวย
๓.๓ การเปนศูนยรวมสารสนเทศเพื่อการใหบริการภายในวิทยาเขตและระหวางวิทยาเขต
ผูอํานวยการสักหอสมุด บางเขน แจงวา ทางสํานักหอสมุด บางเขน ไดจัดทําฐานขอมูลภูมิปญญา
มก. เพื่อรวบรวมและใหบริการผลงานของอาจารย นักวิจัย และบุคลากร มก. โดยใชโปรแกรม DSpace
นอกจากนี้ ยังไดนําผลงานดังกลาว มาจัดทําเปน eBook ดวย
ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะครบรอบ ๗๒ ป ในป ๒๕๕๘ จึงอยากเชิญชวน
หองสมุดวิทยาเขต ใหรวมกันจัดทําคลังความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังกลาว โดยการทําหนาที่รวบรวม
ผลงานภายในวิทยาเขตของตน บันทึกขอมูลเขาระบบ เพื่อใหหองสมุดวิทยาเขตทุกแหง จะไดทําหนาที่เปน
ศูนยรวมสารสนเทศเพื่อการใหบริการในวิทยาเขตของตนไดอยางสมบุรณ
วาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
สํานักหอสมุด วิทยาเขตกําแพงแสน
๔.๑ ผูประสานงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน เสนอผูประสานงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ ของ
สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปนนางจงกล พุทธิชัยกุล
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน เสนอขอใหทําหนังสือเปนทางการลงนามโดยผูอํานวยการ ทุก
วิทยาเขต เพือ่ ใหเกิดความชัดเจน โดยขอใหแจงรายชือ่ ผูประสานงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ และผูดูแล
โมดูลตาง ๆ สงไปที่หัวหนาฝาย IT ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และเวียนแจงใหทกุ วิทยาเขต
รับทราบ พรอมทั้งเผยแพรไวบน Web Site เครือขายความรวมมือระหวางวิทยาเขต อีกชองทางหนึ่ง
สํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน
๔.๒ กิจกรรม Click e-book for more knowledge
ผูชวยผูอํานวยการดานหองสมุดเครือขาย สํานักหอสมุด บางเขน รายงาน ไดจัดกิจกรรมสงเสริม
การใชหองสมุด โดยจัดกิจกรรม Click e-book for more knowledge๒ กิจกรรม กิจกรรมแรกจัดอบรมการ
สืบคนฐานขอมูล E – book กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัล ไปตามคณะตาง ๆ โดยกําหนด
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ขอคําถามจากฐานขอมูล และรางวัลสงเสริมการใชฐาน E – book ยอดเยีย่ ม ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้ง
ตอไปจะขอเสนอจัดกิจกรรมตามวิทยาเขตตาง ๆ ที่มกี ารประชุมแตละวิทยาเขต โดยขอความอนุเคราะหให
ทางวิทยาเขตจัดเตรียมสถานที่ และจัดหานิสิตเขารวมกิจกรรม เนื่องจากในการจัดกิจกรรมมีคาใชจาย จึงขอ
มาพรอมกับการประชุมความรวมมือเครือขาย ๔ วิทยาเขต
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอในครั้งตอไปกําหนดจัดทีว่ ิทยาเขตศรีราชา
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
๔.๓ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง การดําเนินกิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่
26 (WUNCA 26th) ณ วิทยาเขตเฉลิมเกียรติจังหวัดสกลนคร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร แจงในเดือน มกราคม
๒๕๕๖ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เสนอตัวเปนเจาภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง
การดําเนินกิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒๖ ( WUNCA ๒๖ th ) เหตุที่
เสนอตัวเพราะไมเปนที่รูจัก จึงเสนอตัวเพื่อใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง และเปนการแสดงศักยภาพ จึง
เชิญทั้ง ๓ วิทยาเขต รวมเปนเจาภาพและเปนการประชุมความรวมมือ ๔ วิทยาเขตดวย ในงานดังกลาวขอ
เชิญหองสมุด วิทยาเขตรวมเปนวิทยากรในเรื่องตาง ๆ เชน บางเขนอาจบรรยายการสืบคนขอมูล ศรีราชา
เรื่องการจัดทําแผนประชาสัมพันธ ในชวงงานจะเชิญครูจากโรงเรียนตาง ๆ เขารวมงาน
วันแรก ทางสกอ. จะเปนผูเชิญ เกรทปเตอร มาพูดดานเทคโนโลยี
วันที่ ๒ – ๓ จะเปนการนําเสนอผลงานทางวิชาการของวิทยาเขตตาง ๆ
ในการจัดประชุมหัวขอหลักในงาน สกอ.จะเปนผูจดั ใหสว นหัวขอยอยจะเปนผลงานของ ๔
วิทยาเขต ผูอํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน เสนอจะนําเสนอผลงาน ๓ ขอ คือ หองสมุดจินดามณี การ
ผลิต E – book อยางงาย และดานเกษตรวิชาการ
วาระที่ ๕ การแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูระหวางวิทยาเขต
สํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน
๕.1 แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสบริการยืมระหวางวิทยาเขต (E-form)
นางสาวสมใจ ขุนเจริญ รายงานการพัฒนาระบบแบบฟอรมออนไลนสําหรับการยืมระหวาง
หองสมุด เพือ่ อํานวยความสะดวกแกผูใชของวิทยาเขตกําแพงแสน ศรีราชา และสกลนคร ในการสงคําขอ
ผานระบบเชนเดียวกับทีว่ ิทยาเขตบางเขนใชอยูปจจุบนั
ใหทดลองใชระบบจาก
URL :
http://lib.ku.ac.th/eform/index.php โดยพัฒนาเปน 2 สวน ไดแกสวนของเจาหนาที่ผูใหบริการ และ
ผูใชบริการ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
สวนของเจาหนาที่
๑. เขาเว็บของ E – form ที่ URL : http://lib.ku.ac.th/eform/index.php
๒. พบเมนูสําหรับเจาหนาทีด่ านซาย คลิกเขาสูระบบเจาหนาที่

12

๓. คลิกที่ Link บริการยืมระหวางหองสมุด จะพบรายงานแสดงรายละเอียด
-

ชื่อวิทยาเขต วัน เดือน ป ชื่อ – สกุลผูรับริการ สถานะ

๔. ผูใชจะไดรับอีเมลลแจงวาเจาหนาทีด่ ําเนินการแลว
สวนของผูใชบริการ
๑. เขาเว็บของ E – form ที่ URL : http://lib.ku.ac.th/eform/index.php
๒. พบบริการยืมตัวเลมระหวางหองสมุด
๓. ในหนาบริการยืมตัวเลมระหวางหองสมุด จะพบรายการแสดงรายละเอียด
- ชื่อวิทยาเขต
- ขอมูลผูใชบริการ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ภาควิชา คณะ และอีเมลลของผูใช
- ขอมูลสวนหนังสือ ใหกรอกรายละเอียด
๔. ผูใชจะไดรับอีเมลลแจงยืนยันการสงขอมูล
๕.๒ การประชุมเครือขายจดหมายเหตุ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เสนอที่ประชุมพิจารณารางกําหนดการประชุม
เครือขายจดหมายเหตุ ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาเขตศรีราชา
มติที่ประชุมเสนอ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (เชา) ประชุมความรวมมือหองสมุดเครือขาย
(บาย ) ประชุมเครือขายจดหมายเหตุ ๔ วิทยาเขต สวนกลุมที่ไมไดเขาประชุมแยกทํากิจกรรม Click e –
book for move knowledge และดูงานชวงเย็น สวนวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อบรมความรูเกี่ยวกับ
จดหมายเหตุตอ
๕.๓ การนับครั้งในการประชุม
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน เสนอในการประชุมความรวมมือหองสมุดเครือขาย การนับ
ครั้งประชุมขอใหนับตอเนื่อง เพื่อไมไหเกิดการสับสน ในการประชุมครั้งตอไปที่วทิ ยาเขตศรีราชา วันที่
๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เปนครั้งที่ ๗

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางศิรินันท ทรัพยพลับ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

