การบริหารและการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 8
วันอังคารที่ 22 มกราคม ๒๕๕6
ณ ห้องพระพิรณ
ุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
................................................................................................................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ดร.จิตรา
๒. ดร.อารีย์
๓. นางสาวถิรนันท์
๔. นางสาวดลนภา
๕. นางสาววันเพ็ญ
๖. นางสาวพฎา
๗. นางสาวปัทมา
๘. นางจงกล
๙. นางสาวสุมลฑา
๑๐. นายธีระวัฒน์
๑๑. นางสาวมาลี
๑๒. นางวีณา
๑๓. นางสาวพรทิพา
๑๔. นางสาวจันทร์ศรี
๑๕. นางสาวสุภารัตน์
๑๖. นางเรืองใจ
๑๗. นายรณรงค์

พึ่งพานิช

ประธานการประชุมผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ธัญกิจจานุกิจ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน
ดํารงค์สอน
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านระบบสารสนเทศบางเขน
แว่วศรี
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบางเขน
ศรีจันทร์กุล หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศบางเขน
พุทธสมัย
หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุบางเขน
คงศักดิ์ไพบูลย์ นักจดหมายเหตุบางเขน
พุทธิชัยกุล
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการศึกษา กําแพงแสน
สังใจสม
บุคลากร กําแพงแสน
ภาณุฑัต
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กําแพงแสน
ใจตั้ง
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตศรีราชา
พวงแสงชัย
นักเอกสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
ครุตรารักษ์
บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
ภูสมนึก
บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
พรหมเมือง
บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
คําพันธ์
บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เทียมทินกฤต นักเอกสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
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เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
ผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมจากทุก
วิทยาเขต ในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด ครั้งที่ 8 ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ได้แจ้งถึงการประชุม WUNCA ครั้งที่ 26 และ CIT &UniNOMS 2013 การดําเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาผู้อํานวยการ สํานักหอสมุดบางเขน ให้ข้อมูลการร่วมจัด
Workshop จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. การผลิต ebookด้านการเกษตร แนะนําวิธีการสืบค้น การเข้าถึงข้อมูล เรียนรู้ขั้นตอนการเลือก
เอกสาร และการให้บริการ
2. ระบบห้องสมุดจินดามณี ระบบ open source Koha สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลย ใช้ได้
ทุกฟังชั่น ความโดดเด่นด้านsocial network พร้อมกับสามารถเป็นระบบ backup ของ millennium
นําเสนอข้อดีข้อเสีย
3. ออนโทโลจีเพื่อการบริการความรู้จากงานวิจัยOntology เป็นเรื่องใหม่ในการจัดระบบฐานความรู้
เพื่อการสืบค้นและการให้บริการ
4. การจัดทําหอจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ได้เชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจดหมายเหตุ
คุณชีวสิทธิ์ แนะนําพื้นฐาน มาตรฐานจดหมายเหตุ ISAD และจะมีการdemo ฐานข้อมูล ICA Atom ทดลอง
บันทึกข้อมูลและWorkshop กันมาก่อนล่วงหน้า
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจดหมายเหตุ
นางเรืองใจ คําพันธ์ แจ้งผลการอบรมในระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. 2555เรื่องมาตรฐานการลง
รายการจดหมายเหตุ(ISAD) และประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ โดยได้
ดําเนินการจัดทําเอกสารคู่มือการกําหนดรหัสเอกสารเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื้อหา
ประกอบด้วย การกําหนดเลขรหัสเอกสาร, รหัสเอกสารที่มาจากหน่วยงานต่างๆ, รหัสเอกสารประเภทราชวงศ์
, รหัสเอกสารประเภทเอกสารส่วนบุคคล, เอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และการกําหนดค่ากลางในการสแกนเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นข้อมูลอยู่ท้ายเล่ม และขอเชื่อมโยงไป
ถึงวาระ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาในการพิจารณาเอกสารฉบับนี้ด้วย โดยผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ เห็นว่า
ในการพิจารณาคู่มือฉบับนี้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาอีกครั้ง ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน เสริมว่าส่วน
ของitem no. เมื่อมีการเรียงลําดับข้อมูลจะเกิดปัญหาในส่วนของรายละเอียด จึงขอยกไปในการประชุมครั้ง
ต่อไป
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1.2วิทยาเขตศรีราชา
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ นางสาวมาลี ใจตั้ง แจ้งข่าวทางสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัคร
บุคลากร 5 ตําแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
นักวิชาการพัสดุนักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และช่าง
เทคนิคพร้อมแจ้งข่าวการเปิดรับหัวหน้าสํานักงาน ได้ดําเนินการสอบแล้วไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
1.3 สํานักหอสมุด บางเขน

ผู้อํานวยการ สํานักหอสมุด บางเขน แจ้งการจัด “มหกรรมหนังสือและสือ่ การศึกษา” โดย
สํานักหอสมุดจะร่วมมือกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดยได้ประสานงานกับ
นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร นายกสมาคมฯ ทีผ่ ่านมาทางสมาคมฯ ได้ดําเนินงานให้กับห้องสมุดส่วนภูมิภาค
หลายแห่งและประสบความสําเร็จในการจัดงานดังกล่าว การร่วมมือกับสมาคมฯ ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้
ความรู้และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการจัดงานให้กับบุคลากรและนิสิต สําหรับสถานที่การจัดงานจะใช้พื้นที่ด้าน
ในและโดยรอบทั้ง ๒ อาคารของหอสมุดมีรา้ นค้าที่มาเปิดทั้งหมด 70 บูท บูทหนังสือวิขาการจัดในอาคาร
อาทิ หนังสือภาษาอังกฤษ อีก 50 บูท จะเป็นหนังสือ ภาษาไทย ที่รวมทุกด้าน ทั้งวิชาการ บันเทิง จัดบูทด้าน
นอกอาคารเป็นครั้งแรกที่จัดพร้อมกับงานเกษตรแฟร์โดยเน้นหนังสือทางด้านการเกษตรเป็นพิเศษ
หากวิทยาเขตอื่นมีความสนใจสามารถประสานกับนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ พร้อมเสนอ หากนํานิสิตเข้า
มาฝึกเป็นออแกไนซ์ในการจัดงาน ซึ่งทางวิทยาเขตเป็นผู้จัดและมีนิสิตเป็นผู้ช่วย ทางสมาคมจะสอนวิธีการเปิด
บูท การจัดงานแฟร์ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์เสริมในการจัดงาน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555 ณ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
ดังนี้
หน้าที่ 1 ลําดับที่18 แก้ไข เคาะเว้นวรรคเกินให้ถูกต้อง
หน้าที่ 2 ลําดับที่ 24 นายเผด็จ ศรีชาติ แก้ไขเป็น นายพงษ์พิพัฒน์ ศรีชาติ
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 3 นางสาวสุมณฑา สังใจสม แก้ไขเป็น นางสาวสุมลฑาสังใจสม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน วิธีการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด บางเขนแจ้งข้อมูลในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และฉบับพิมพ์
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ การบอกรับฐานข้อมูลต่อเนื่องนั้น สํานักหอสมมุด บางเขน ตั้งคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด โดยเชิญตัวแทนผู้บริหารของคณะต่างๆ ในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ข้อคิดเห็น พร้อมการกําหนดแนวทางในการจัดหา การบอกรับฐานข้อมูล
ห้องสมุด ได้จัดประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง ได้ขอ้ สรุปว่า ฐานข้อมูล ส่วนใหญ่ ทางสํานักหอสมุด บางเขนเป็นผู้
จ่ายเงิน คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นว่าฐานข้อมูลเฉพาะสาขา เช่น ฐานข้อมูลทางฟิสิกส์ ฐานข้อมูลทางด้าน
คณิตศาสตร์ ฯลฯ ด้วยงบประมาณของสํานักหอสมุด บางเขนมีจํากัด และราคาฐานข้อมูลปรับเพิ่มขึ้น เช่น
ฐานข้อมูลAIP จาก 200,000บาท เป็น 900,000บาท จึงได้พิจารณาถึงแนวทางในการจัดการฐานข้อมูล
เฉพาะทางคณะบอกรับร่วมกับสํานักหอสมุด หรือยกเลิกการบอกรับฐานข้อมูลที่มกี ารใช้น้อย และนํา
งบประมาณมาบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาที่เกี่ยวข้องแทน
คณะอุตสาหกรรมอาหาร แจ้งยกเลิกฐานการบอกรับฐานข้อมูล FSTA เป็นฐานที่ให้ Index Abstract
และเสนอให้บอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านอุตสาหกรรมอาหารแทน
ฐานข้อมูลที่อยูใ่ นระหว่างพิจารณาบอกรับเพิ่มเติม คือ Wiley E-book ,Taylor and Francis : ejournal (full collection)และSingle Search
ส่วนฐานข้อมูลProject Euclid ซึ่งเป็นฐานด้านคณิตศาสตร์จะส่งเรื่องไปยังคณะวิทยาศาสตร์ให้
ทบทวนการบอกรับ ทั้งนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยืนยันที่จะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบอกรับ
ฐานข้อมูลเฉพาะสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป โดยยินดีร่วมจ่ายค่าบอกรับในลักษณะ site licenses
เพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกวิทยาเขต
ทางสํานักหอสมุด บางเขน ยังเป็นผู้จ่ายค่าบอกรับฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกวิทยาเขตโดย
ในอนาคตอาจต้องให้วิทยาเขตร่วมจ่ายค่าบอกรับ เนื่องจากสํานักพิมพ์เริ่มตั้งข้อสังเกตที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ่ายค่าบอกรับแบบวิทยาเขตเดียว แต่ใช้งานร่วมกันหลายวิทยาเขต สําหรับหลักใน
การคํานวณค่าใช้จ่าย คงต้องพิจารณาจากจํานวนผู้ใช้ฐานข้อมูลในแต่ละวิทยาเขตในกรณีที่วิทยาเขตจัดซื้อebook และe-journal เพื่อใช้ร่วมกัน ควรทําการตรวจสอบรายชื่อไม่ให้ซ้ํากัน อาจจะแบ่งเป็นราย subject
หรือราย titleสําหรับสํานักหอสมุด บางเขน มีนโยบายให้จดั ซื้อทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์แทน
ฉบับพิมพ์ และให้ตรวจสอบรายชื่อหนังสือก่อนสั่งซื้อ หากมีทั้งฉบับอิเล็กทรอนิกส์และฉบับพิมพ์ ให้ซอื้ ฉบับ
อิเล็กทรอนิกส์แทน
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3.2 การเป็นศูนย์กลางบริการความรู้ มก.
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด บางเขน ได้จัดทํา e-book ฐานข้อมูลภูมิปัญญามก . และให้บริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวาระครบรอบ 60 ปี และได้เสนอนําให้วิทยาเขตมีโครงการที่สามารถนํามาจัดทําใน
ภาพรวมได้ ในวาระครบ 72 ปี ของมก. โดยขณะนี้ได้ดําเนินการจัดทําคอลเล็กชั่น ผลงาน อาจารย์มก.ซึ่งส่วน
ของวิทยาเขตบางเขนได้เริ่มต้นไว้แล้ว โดยจัดเก็บไว้ในระบบ DSpaceซึ่งเป็น Open source ซึ่งเน้นในการ
ให้บริการเอกสารฉบับเต็ม และมีช่องทางการอนุญาตสิทธิ์ของเจ้าของผลงานในการเผยแพร่ผลงาน และ
สามารถเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวางโดยมีโครงสร้างข้อมูลที่มมี าตรฐานสากล
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯเสนอให้แต่ละวิทยาเขต รวบรวมผลงานทีเ่ ป็น
จุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาเขต เพื่อให้บริการผ่านระบบดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๔.๑ คู่มือการกําหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมมีมติ ให้กลับไปทบทวนคู่มือและนํามาอภิปรายในการประชุมครั้งต่อไป
4.2 แนวทางการให้บริการสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีร่วมกันในทุกวิทยาเขต
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เสนอว่าควรจะมีแนวทางในการบริการ
ระดับบัณฑิตศึกษา อย่างไร เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถให้บริการกับนิสิตระดับบัณฑิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อํานวยการ สํานักหอสมุด บางเขนแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่า สํานักหอสมุด บางเขน มีบริการสําหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คือ การให้บริการฐานข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับการเรียนในสายา
บริการพื้นที่ศึกษาค้นคว้าResearch square ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในการทํางาน
หรือทําวิทยานิพนธ์ ไม่อนุญาตให้นิสิตระดับป.ตรี เข้าใช้พื้นที่ และจัดหาพร้อมจัดอบรมการใช้โปรแกรม
Endnoteบริการ Research info service เป็นบริการให้คําแนะนําการสืบค้นข้อมูล การเขียนบทคัดย่อ และ
ให้คําแนะนําด้านสถิติ ร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีนิสติ ระดับปริญญาโท/เอกมาเป็นผู้ให้
คําแนะนําการวิเคราะห์ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างมาตรฐานในการ
ให้บริการนิสิตบัณฑิตศึกษา อบรมตั้งแต่ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิต เช่นการใช้ End Note การใช้ template
เขียนวิทยานิพนธ์
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4.3 การบริการวิชาการจัดทําห้องสมุดที่สะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้การเปิด
ประตูสู่อาเซียน
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งในที่ประชุมว่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มี MOU กับมหาวิทยาลัยสะหวันนะ
เขต ขณะนี้กําลังพัฒนาและมีความต้องการพัฒนาห้องสมุด โดยนําระบบจินดามณี และขอความร่วมมือกับทุก
วิทยาเขตในการร่วมกิจกรรม
ผู้อํานวยการ สํานักหอสมุด บางเขน ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวถึงความร่วมมือทีส่ ํานักหอสมุด
เคยดําเนินการที่ศูนย์วิจัยและกสิกรรมป่าไม้ลาว ในการพัฒนาฐานข้อมูลกสิกรรมและป่าไม้ลาว และฐานข้อมูล
อรรถาภิธานศัพท์เกษตรลาว
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯเสนอว่า วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ฯจะ
เป็นผู้ดําเนินการในส่วนของการสํารวจ ความต้องการ พื้นที่ให้บริการ พร้อมข้อมูลพืน้ ฐานของทาง
มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
5.1 การนัดประชุมครั้งต่อไป เสนอการบรรยายเรื่อง Bench marking โดยการบรรยายเบื้องต้นเพื่อ
สร้างความเข้าใจ ส่วนกําหนดวันประชุมอยู่ระหว่าง วันที่ 25-26-27 เมษายน 2556
โดยมีวาระสืบเนื่อง ในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้
1.การบรรยายความรู้พื้นฐาน Bench marking
2.รายงานความก้าวหน้าความต้องการ ข้อมูลพื้นฐาน การจัดทําห้องสมุดที่ มหาวิทยาลัยสะหวันนะ
เขต สปป.ลาว
3. การกําหนดรหัสของจดหมายเหตุ
4.คลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การกําหนดเวลาการประชุม ครั้งหน้าเป็น บางเขน ครั้งต่อไปจากนั้นเป็น วิทยาเขตกําแพงแสน และศรีราชา
ตามลําดับ
5.2 แจ้งกําหนดการจัดงานวันสถาปนา สํานักหอสมุด บางเขน ครบรอบ 36 ปี จะจัดงานสถาปนาในวัน ที่
23 พฤษภาคม เนื่องจากวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นวันอาทิตย์
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เลิกประชุม เวลา ๑1.๓๐ น.

(นางจิตรา พึ่งพานิช)
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวพรทิพา ครุตรารักษ์)
บรรณารักษ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

