การบริหารและการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๙
วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
................................................................................................................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ดร.อารีย์
ธัญกิจจานุกิจ ประธานการประชุม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
วิทยาเขตบางเขน
๒. ดร.เปรมปรีดิ์
บุญรังษี
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด วิทยาเขตกําแพงแสน
๓. นายเรวัติ
อ่ําทอง
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๔. ดร.จิตรา
พึ่งพานิช
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
๕. นางสาวกิตติยา
ขุมทอง
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านห้องสมุดเครือข่าย
๖. นางสาวถิรนันท์ ดํารงค์สอน
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านระบบสารสนเทศ
เขมากโรทัย ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์
๗. นางสาววาทินี
๘. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านแผนและประกันคุณภาพ
๙. นางกาญจนา
วสุศิริกุล
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสํานักหอสมุด
๑๐. นางสาวดลนภา แว่วศรี
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. นางสาวสุดารัตน์ รัตนราช
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
๑๒. นางสาวยุพิน
เกียรติสุวิมล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
๑๓. นางสาววันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
๑๔. นางสาวพฎา
พุทธสมัย
หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุ
๑๕. นางนภาลัย
ทองปัน
หัวหน้าฝ่ายบริการ
๑๖. นางสาวอัจฉรา
เฮงสุวรรณ
บรรณารักษ์ วิทยาเขตกําแพงแสน
๑๗. นางจงกล
พุทธิชัยกุล
บรรณารักษ์ วิทยาเขตกําแพงแสน
๑๘. นางสาวดวงกมล วงศ์จันทร์
บรรณารักษ์ วิทยาเขตกําแพงแสน
๑๙. นางสาวณัฐชุดา ธนายุดิษกุล ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชํานาญงาน วิทยาเขตกําแพงแสน
๒๐. นางสาวมาลี
ใจตั้ง
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษสํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตศรีราชา
๒๑. นางสาวทิวา
อุ่นแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา
๒๒. นางสาวสุภาวดี
ไตรผักแว่น
บรรณารักษ์
วิทยาเขตศรีราชา
๒๓. นางสาวธัยนันท์ อินทรสุริยวงษ์ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
๒๔. นางสาวพัชรินทร์ รอดชูแสง
เลขานุการสํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตศรีราชา

๒๕. นางสาวพรทิพา

ครุตรารักษ์

บรรณารักษ์

๒๖. นางเรืองใจ

คําพันธ์

บรรณารักษ์

๒๗. นางสาวจันทร์ศรี

ภูสมนึก

บรรณารักษ์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ผู้อํานวยการ สํานักหอสมุด บางเขน กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกวิทยาเขต ในการประชุม
เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด ครั้งที่ ๙ ที่วทิ ยาเขตบางเขน
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ การบอกรับบริการของ OCLC : WorldCat Local และ Connexion
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ วิทยาเขตบางเขนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้
สํานักหอสมุด จะดําเนินการบอกรับบริการ OCLC ๒ บริการ คือ
๑) WorldCat Local เป็นระบบการสืบค้นแบบ Single search สามารถสืบค้นทรัพยากรทุก
อย่างได้ในคราวเดียว จะจัดอบรมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
๒) Connexionเป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรแบบออนไลน์ สามารถดึงข้อมูลจาก OCLC มาที่
ฐานข้อมูลของห้องสมุดได้เลย ระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับงานลงรายการและวิเคราะห์เลขหมู่ จะจัดอบรมในวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยจะทําหนังสือเชิญส่งไปยังวิทยาเขตอีกครั้ง
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระบบ Single search นั้น
สํานักหอสมุดยังไม่ได้บอกรับ อยู่ในระหว่างการเปรียบเทียบข้อมูลกับระบบอื่น หากมีการตัดสินใจบอกรับจะจัด
ให้มีการอบรมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
๑.๒ กิจกรรม You Pick…We Buy และการบรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดโลกการอ่าน
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ วิทยาเขตบางเขนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากิจกรรม You
Pick…We Buy ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมมาเป็นครั้งที่ ๔ และในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ จะนํานิสิตและ
บุคลากรไปคัดเลือกหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์ประชุมสิริกิตติ์ รอบนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ ๙๐ คน โดยจะออกเดินทางจากสํานักหอสมุดในเวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปีนี้
กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเมืองหนังสือโลก จึงมีการจัดกิจกรรมพิเศษในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดย
นายกสมาคมผูจ้ ัดพิมพ์ คุณวรพันธ์ โลกิจสถาพร ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรือ่ ง “เปิดโลกด้วยการ

อ่าน” ให้กับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม You Pick…We Buy โดยทางสํานักหอสมุดได้ทําหนังสือเชิญไปยังห้องสมุด
มหาวิทยาลัยอื่นต่างๆ ให้เข้าร่วมงาน และขอเชิญชวนให้ห้องสมุดวิทยาเขตร่วมงานในครั้งนี้
๑.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ๒.๕ ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านแผนและประกันคุณภาพ วิทยาเขตบางเขนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จาก
การที่สํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน เป็นผู้รวบรวมและรายงานผลตามตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตามมติที่ประชุมของเครือข่ายประกันคุณภาพ กําหนดส่งไม่เกินวันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๕๖ จะต้องส่งรายงานมาที่วิทยาเขตบางเขน สิ่งที่ต้องรายงานตามตัวบ่งชี้จะเป็นเกณฑ์ข้อ ๒,๖
และ๗ สําหรับเกณฑ์ข้อ ๒ ไม่ค่อยมีปัญหา จะมีปัญหาในเกณฑ์ข้อ ๖ และ ๗ เพราะเกณฑ์ข้อ ๖ กองแผนงานจะ
เป็นผู้ดําเนินการให้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ส่วนกรณีข้อเสนอแนะแบบ
ปลายเปิด วิทยาเขตต้องทําหนังสือถึงกองแผนงานโดยตรง เนื่องด้วยไม่สามารถดาวน์โหลดได้ จากนั้นนําผลการ
ประเมินมาทําแผนพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ ๗ โดยการปรับปรุงจะเน้นเรื่องการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพ เพื่อให้เห็นการพัฒนาว่าเป็นอย่างไรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการหรือไม่
โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
๑) สํานักประกันคุณภาพ มก. แจ้งขอข้อมูลจากสํานักหอสมุด บางเขน
๒) สํานักหอสมุด บางเขน ประสานขอข้อมูล
๓) แต่ละวิทยาเขตส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่ email: libtpc@ku.ac.th
๔) สํานักหอสมุด บางเขน รวบรวมข้อมูลเสนอต่อสํานักประกันคุณภาพ มก.
๕) สํานักหอสมุด บางเขน สําเนาข้อมูลที่เสนอต่อสํานักประกันคุณภาพ มก. ให้แต่ละวิทยาเขต
๑.๔ การจัดงานวันสถาปนาสํานักหอสมุด ครบรอบ ๓๖ ปี
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสํานักหอสมุดจะจัดงานวัน
สถาปนาสํานักหอสมุด ครบรอบ ๓๖ ปี ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ช่วงเช้าจะเป็นพิธีมอบรางวัลบริการดีมี
คุณธรรม และพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระจากวัดปัญญานันทาราม ขอเชิญทุกท่านร่วมทําบุญ เพื่อสร้างสถาบัน
ปัญญานันทะ ส่งเสริมการศึกษาทางพุทธศาสนา ช่วงบ่ายจะเป็นรายการเสวนา และรายการผู้บริหารพบบุคลากร
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานให้บุคลากรทราบ และตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ได้
ดําเนินการจัดทําหนังสือที่ระลึก ๓๖ ปี ในรูป ebook ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมเรื่องเพื่อจัดทําหนังสือ
และขอเชิญห้องสมุดทุกวิทยาเขตร่วมงานดังกล่าว
๑.๕ การอบรมจิตบริการ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสํานักหอสมุดจะจัดอบรม
จิตบริการในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายเรื่อง การสื่อสารเพื่อการบริการ วิทยากร
เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก AIA และช่วงบ่าย บรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการบริการ

๑.๖ โครงการ Read @ KU
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสํานักหอสมุดจัดทํา
โครงการ Read@KU โดยกําหนดให้มีพิธีเปิดในวันที่ ๒ เมษายน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องจากเป็นวันพระราชสมภพและเป็นวันรักการอ่าน โดยสํานักหอสมุด
บางเขน ได้จัดทําชั้นหนังสือไปตั้งตามจุดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น ป้ายจอดรถวิทยาเขต โรงอาหาร และจุด
พักรอในมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายจัดการฯจะทําการคัดเลือกหนังสือที่ได้รับบริจาคไปจัดวางที่ชั้นหนังสือทุกสัปดาห์
และจะมีการจัดเก็บสถิติการหาย เพื่อสร้างการรักการอ่านให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
๑.๗ การสัมมนา PULINET วิชาการ ครัง้ ที่ ๓ " บทบาท PULINET ในการเตรียมการห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน"
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด วิทยาเขตกําแพงแสน ขอขอบคุณที่ได้ไปร่วมงานวันครบรอบ
สถาปนาสํานักหอสมุด ปีที่ ๘ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าได้เข้าร่วมสัมมนา
PULINET โดยนําเสนอ ๓ ผลงาน ได้แก่
๑) จิตอาสาพาไป กิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่ จ.สมุทรสงคราม
๒) โปรแกรม Joomla
๓) ความรับผิดชอบในการบริหารงานห้องสมุดอุดมศึกษา
จึงอยากแลกเปลี่ยนให้ฟัง และขอเชิญชวนให้ทุกวิทยาเขตร่วมส่งผลงาน ในปีหน้ามหาวิทยาลัย
นเรศวรเป้นเจ้าภาพจัดการประชุม
๑.๘ โครงการบริการอย่างไรให้โดนใจประจําปี ๒๕๕๖
นางสาวมาลี ใจตั้ง ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรี
ราชา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสํานักวิทยบริการได้จัดโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ โดยจัดในรูปแบบการเสวนา
แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ใช้บริการ หลังจากการใช้บริการมีปัญหา อุปสรรค หรือความต้องการใดบ้าง จาก
กลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ ๑ บุคลากรภายใน ได้แก่ สํานักงานเลขานุการบริการอย่างไรให้โดนใจบุคลากร
ของสํานักวิทยบริการ ต้องการให้สํานักงานเลขานุการสนับสนุนในเรื่องใด กําหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม
กลุ่มที่ ๒ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ กําหนดจัดกิจกรรมเดือนเมษายน
กลุ่มที่ ๓ ผู้บริหารของวิทยาเขต กําหนดจัดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม
กลุ่มที่ ๔ นิสิต กําหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถนุ ายน
โดยจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการ
ต่อไป

๑.๙

รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานจัดทําหอจดหมายเหตุวิทยาเขตศรีราชา
นางสาวมาลี ใจตั้ง ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ได้

แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้ห้องสมุดแต่ละวิทยาเขตจัดทําหอจดหมายเหตุ วิทยาเขตศรีราชาได้
ดําเนินการไปบางส่วน เช่น การพัฒนาเว็บไซต์หอจดหมายเหตุ ซึ่งแล้วเสร็จไปประมาณ ๘๐% และในวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๕๖ จะมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ วิทยาเขตศีราชา โดยมีรอง
อธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล) เป็นประธาน นางพิบูลย์ศิลป์ วัทฒนะพงศ์ และนางสุนันทา
คัมภีร์ เป็นที่ปรึกษา และกําลังดําเนินการในเรื่อง Timeline ได้ขอโมเดลจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนครมาเป็นแบบในการดําเนินงาน
๑.๑๐ วันสัมมนาบุคลากรประจําปี ๒๕๕๖
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙
มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นวันสัมมนาบุคลากรประจําปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ ได้เชิญผศ.รัตนา อังกสิทธิ์ มาบรรยายเรื่อง
Competency สมรรถนะทีส่ ามารถพัฒนาได้ โดยให้สายสนับสนุนมาร่วมรับฟัง และในวันที่ ๒๗-๒๙ เดินทางไป
สัมมนาที่เกาะหมาก จ.ตราด
๑.๑๑ การเปิดอาคารสระว่ายน้าํ วิทยาเขตศรีราชา
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสระว่ายน้ําวิทยาเขตศรี
ราชาอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นอาคารที่ ๒๐ ของวิทยาเขตศรีราชา
๑.๑๒ การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการครั้งที่ ๒ ได้เสร็จสิน้ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และในวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ สรุปผลการดําเนินงานในรอบ ๖ เดือน เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจําสํานักฯ การประชุมครั้งที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมการบริหารและการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุด
วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครัง้ ที่ ๘
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และรับรองการประชุม

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าความต้องการ ข้อมูลพื้นฐาน การจัดทําห้องสมุดที่ มหาวิทยาลัยสะหวัน
นะเขต สปป.ลาว
ผู้อํานวยการผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้
รายงานข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสะหวันเขต เพื่อดําเนินการพัฒนาห้องสมุด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความ
ต้องการทางด้านหนังสือและฐานข้อมูล คาดว่าจะดําเนินการในวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ และในระหว่างนี้
ขอให้ดําเนินการเตรียมงาน โดยทางวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครจะเป็นแม่งาน ให้แต่ละวิทยาเขต
ทําหนังสือขอรับบริจาค และดําเนินการวิเคราะห์เลขหมู่ สําหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่จะนํามาใช้งานคือ
ระบบจินดามณี
นอกจากนี้ขอขอบคุณทุกวิทยาเขตที่เข้าร่วมงาน WUNCA ซึ่งผลการตอบรับในทุกด้านอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างดี และขอมอบสรุปให้กับทางวิทยาเขตบางเขน ๑ เล่ม เพือ่ ใช้ประกอบการทํารายงานประกัน
คุณภาพสํานัก หากได้เล่มที่สมบูรณ์จะส่งมาให้อีกครั้ง
ที่ประชุม

มอบหมายให้ทางวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครหาข้อมูลในเรือ่ งของ ๑) Server ที่
จะใช้ในการจัดเก็บรายการหนังสือ ๒) การจัดหนังสือว่าต้องการจัดแบบ Collection หรือไม่
๓) ดูบัตรรายการว่ามีการดําเนินการวิเคราะห์ในรูปแบบใด
ผู้ประสานงาน วิทยาเขตบางเขน -หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศและผช.ถิรนันท์
วิทยาเขตศรีราชา-นางสาวมาลี ใจตั้ง, นางสุภาวดี ไตรผักแว่น
วิทยาเขตกําแพงแสน- นางสาวณัฐชุดา ธนายุดิษกุล
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ -นางสาวพรทิพา ครุตรารักษ์

๓.๒ คู่มือการกําหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางเรืองใจ คําพันธ์ ผู้ประสานงานจดหมายเหตุ วิทยาเขตสกลนคร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ทีมงานได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือ จึงได้ปรับแก้ไขคู่มือ ดังนี้
๑) เลขรหัส Item จาก Running Number เป็นเลข ๓ หลัก เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และสามารถสืบค้นได้ง่าย
๒) รหัสเอกสารของหน่วยงานที่เดิมขาดของวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการประสานงาน
เรียบร้อยแล้ว
๓) เอกสารหมวดที่ ๓ รหัสเอกสารหมวดราชวงศ์ มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาเรียงลําดับตามชั้น
ราชวงศ์ ได้ดําเนินการประชุมและอยู่ในระหว่างประสานติดต่อกับสํานักราชเลขาธิการ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้ง จึงยังไม่ได้ดําเนินการ อยู่ในระหว่างการหาข้อมูล

๔) การกําหนดค่ามาตรฐานกลางในการจัดเก็บเอกสารดิจิตอล ได้ดําเนินการไปแล้วบางส่วน
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จัดอบรมการจัดทําจดหมายเหตุดิจิตอล วิทยากรโดยอาจารย์บุญเลิศ นําความรู้ที่
ได้เข้าอบรมมาปรับใช้ โดยการเพิ่มกําหนดมาตรฐานการจัดทําเอกสารดิจิตอลเป็นมาตรฐานการกําหนดค่า
นอกจากนี้ได้มีการหารือในการกําหนดหัวเรื่องทางจดหมายโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ของ SAA thesaurus ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการให้คําสําคัญทางจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
ทีมงานหอจดหมายเหตุวิทยาเขตบางเขนช่วยในการแปล
ทั้งนี้ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะนําเข้าสู่คู่มือการกําหนดรหัสเอกสาร หากเรียบร้อยจะ
นําเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง
วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แผนการพัฒนาคลังความรู้ มก.
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานต่อที่ประชุม ว่าได้มีการจัดทําแผนงาน
คลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเสนอต่อที่ประชุม ในเบื้องต้นจะดําเนินการสํารวจข้อมูลเพื่อพัฒนาคลัง
ความรู้ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ขอให้แต่ละวิทยาเขตดําเนินการสํารวจข้อมูล และตอบแบบสํารวจข้อมูล
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ประเภทของข้อมูลทีต่ ้องการบันทึก รูปแบบของข้อมูล ข้อมูลพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล
รูปแบบการบันทึกข้อมูลในระบบคลังความรู้ วิธีการจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเรือ่ งอื่น ๆ เช่น ผู้
ประสานงาน โดยขอให้แต่ละวิทยาเขตส่งแบบสํารวจข้อมูลกลับภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ หลังจากที่ได้
แบบสํารวจข้อมูลคืนมาแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป คือรวบรวมและจัดกลุ่มข้อมูลตามประเภทข้อมูลของแต่
ละวิทยาเขต ช่วงเดือนมิถุนายนจะมีการจัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ Dspace และตรวจแก้ไขข้อมูล
จากนั้นเป็นการคัดเลือกเอกสารเพื่อจัดทํา e-book และจะเปิดระบบให้บริการในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ใน
วาระ ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน แจ้งว่าวิทยาเขตบางเขนจะเป็นเจ้าภาพและขอให้
แต่ละวิทยาเขตเป็นเจ้าภาพในการจัดทําข้อมูลของตนเองและมาลิงค์กับบางเขนเป็นภาพรวมอีกครั้ง สําหรับ
งบประมาณขอให้เป็นของแต่ละวิทยาเขตรับผิดชอบ ส่วนการฝึกอบรมควรจะอบรมให้สามารถไปสอนต่อได้ใน
ส่วนของคณะ เพื่อให้เป็นผลงานของแต่ละวิทยาเขต
ที่ประชุม เห็นชอบ และจะส่งชื่อผู้ประสานงานพร้อมตอบแบบสํารวจของแต่ละวิทยาเขต เพือ่ ให้
ผช.ถิรนันท์ ประสานงานเพือ่ จัดเตรียมการอบรมต่อไป
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.
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