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รายงานการประชุม คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุด มทร.พระนคร 
ครั้งที่ 2/2552 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552 เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

.................................................................. 
ผู้มาประชุม 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล ที่ปรึกษา 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์    เกียรติวานิช ประธานกรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง กรรมการ 
5. นางบัวระภา    กลยนีย์  กรรมการ 
6. นางสาวณฤชล   บิลอิสมาแอล กรรมการ 
7. นางสาวโสภา   ไทยลา  กรรมการ 
8. นางสาวกมร    สุประภารพงษ์ กรรมการ 
9. นางสาวอุดมลักษณ์   กล่องพุดซา กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  นายนพชัย    ทิพย์ไกรลาศ ไปราชการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษสุนีย์  บ ารุงจิตต์ ติดกิจธุระ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภรณ์  กุลนิติ  ติดกิจธุระ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพัชรินทร์         จ านงเพียร   บรรณารักษ์ 

 
เริ่มประชุม    เวลา 9.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 มติที่ประชุม CEO ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 5 สิงหาคม 2552 ได้ก าหนดแนว
ทางการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหม่ โดยหากหน่วยงานใดมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้เสนอขออนุมัติผ่านรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล โดยให้ปฏิบัติงานตามความจ าเป็น และขออนุมัติได้
ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ ผู้อ านวยการได้ขออนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว 

1.2 ความคืบหน้า ZIP 2 ติดต่อ อ.ยุทธนาแล้ว จะเสร็จประมาณสิ้นเดือนตุลาคม 
2552 ส่วน โปรแกรม Walai AutoLIB Version 2.0 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงาน ก าลังจะท าหนังสือเวียน
แจ้งให้กลุ่มห้องสมุดที่ใช้โปรแกรมเดียวกันทราบ และหากจะท า MA สามารถนัดวันที่จะให้ทีมงานเอา 
Version 2.0 มาลงได้เลย โดยอาจารย์บอกว่า ช่วงสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน 2552 
ไม่สามารถมาได้ หลังจากช่วงนี้ไปจึงจะสะดวก 

1.3 การสอบราคาหนังสือพิมพ์และวารสารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เดิม
กองคลังหวังว่า บ.สกายบุ๊คส์ จก. จะสามารถต่ออายุการบอกรับของปี 2552 ไปได้เลย แต่บริษัทสกายบุ๊คส์ 
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ปฏิเสธที่รับการต่ออายุ ดังนั้นห้องสมุดกลางจึงต้องส่งเรื่องขอสอบราคาใหม่ตามรายชื่อที่แจกนี้ ซึ่งท้ายที่สุด 
กองคลังสามารถติดต่อขอความอนุเคราะห์จาก บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)จ ากัด เข้ามาสอบราคาได้
เรียบร้อยแล้ว 

1.4 ตามท่ีมทร.พระนคร ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (PM) 
และจัดท าวิธีการปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ นั้น ขณะนี้ สวท.ซึ่งรับผิดชอบ PM 8 และ PM 12 
ได้จัดท าเสร็จสิ้นแล้ว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.arit.rmutp.ac.th หัวข้อประกันคุณภาพ หัวข้อ
ย่อย Proceture Manual [PM] 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1 / 2552 

2.1  เรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ไม่มีการแก้ไข 

2.2  เรื่องการพิจารณา PM 08 คู่มือขั้นตอนการท างาน “งานห้องสมุด”  
ไม่มีการแก้ไข 

2.3  เรื่องการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุด 
ไม่มีการแก้ไข 

2.4  เรื่องการก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด 
ไม่มีการแก้ไข 

2.5  เรื่องการก าหนดแผนการบริการห้องสมุด 
ไม่มีการแก้ไข 

2.6  เรื่องการพิจารณาเงินโบนัสของลูกจ้างชั่วคราว 
ผอ.แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มทร.พระนคร จะให้โบนัสแก่ลูกจ้างชั่วคราวปลายปี เงินที่จะได้มี 2 

จ านวน คือ 2,000 บาท และ 1,200 บาท ใครจะได้จ านวนใดจะดูวันลาเป็นหลัก ปีงบประมาณหน้าไม่มีโบนัส 
เนื่องจากรัฐบาลไม่มีเงิน 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2552 
 3.1 เรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
      3.1.1  แบบฟอร์มแนะน าหนังสือ 

 เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ห้องสมุดบางแห่งประสบปัญหาคณาจารย์และนักศึกษาคัดเลือก
หนังสือเข้าห้องสมุดไม่ครบถ้วนตามวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ (ซื้อด้วยวิธีสอบราคา) ที่ประชุมเสนอให้ใช้
แบบฟอร์มแนะน าหนังสือผ่านเว็บไซต์ของมทร.พระนครเพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่  
   3.1.2  หนังสือเวียนเรื่องการแนะน าหนังสือเพ่ือเสนอซื้อเข้าห้องสมุดให้ท า
หนงัสือถึงคณบดีทุกคณะ 
 3.2  คู่มือการส่งงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เพ่ือขอจบของนักศึกษา 

ให้ท าเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การส่งรายงานโครงการ สารนิพนธ์ แผนงานพิเศษ หรือ 
เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์มายังห้องสมุด ทั้งนี้ต้องก าหนดรูปแบบการเขียนรายงานมาด้วย
เพ่ือให้ออกมาเป็นแนวทางเดียวกัน 

http://www.arit.rmutp.ac.th/
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาห้องสมุด ระยะสั้น และระยะยาว 

4.1 โครงการพัฒนาห้องสมุดระยะสั้น 
4.1.1 โครงการห้องสมุดมีชีวิต (RMUTP Living Library) 

ผอ.ให้ท าโครงการนี้ใส่ในยุทธศาสตร์ของห้องสมุด โดยดูให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสวท.และมท
ร.พระนครให้ส าเร็จก่อนกลางปีหน้า (กิจกรรมที่ก าหนดเป็นการปรับภูมิทัศน์ของห้องสมุดเช่น ตกแต่งภายใน
ใหม่หมด จัดสวนหย่อม จัดท าป้าย จัดท าแผนผังห้องสมุด มาตรฐานความปลอดภัย จัดหาบริการถ่ายเอกสาร
และพริ้นต์งาน มาตรการประหยัดพลังงาน บริการอาหารว่าง เป็นต้น 

     4.1.2  โครงการวิจัย เรื่อง ความต้องการใช้บริการสารสนเทศห้องสมุดของ
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถส่งโครงการเพ่ือของบประมาณจากมทร.พ
ระนครได้ 

4.1.3  โครงการอบรมการใช้ห้องสมุดและเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สามารถด าเนินการได้เลยในภาคเรียนที่ 1/2553 ให้ผู้ที่ต้องการ
อบรมลงทะเบียนออนไลน์ที่หน้าเว็บมทร.พระนคร 

4.1.4 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง 
ให้ท าเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซื้อกล้องถ่ายรูปเล็กๆเป็นวัสดุ อบรมเสร็จก็ติดตั้งใช้ในแต่ละ

ที่ การสมัครสมาชิกให้สามารถท าได้ทั้ง walk in และ ผ่านอินเทอร์เน็ต 
4.1.5 โครงการจัดท าฐานข้อมูลผลงานของนักศึกษาเพ่ือขอจบ 

           ให้ท าเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซื้อวัสดุ และอบรมวิธีการแปลงไฟล์เป็น pdf file เป็นการ
จัดท า e-Books ผลงานเพ่ือขอจบทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และรายงานการวิจัย 

4.2 โครงการพัฒนาห้องสมุดระยะยาว 
      4.2.1  โครงการฝันให้ไกลไปให้ถึง 

ให้เขียนในยุทธศาสตร์ กิจกรรมต่างๆหากท าแล้วให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการมากที่สุด ยิ่งพลิกผันยิ่ง
ดี นอกจากนี้ต้องเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน แต่ลดต้นทุน 

4.2.2  โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
ให้เขียนในยุทธศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด 
5.1 การจัดนิทรรศการและนิทรรศการออนไลน์ 

           เขียนโครงการจัดท าในปีนี้ได้เลย 
5.2 แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุด 

           ส่งชล ให้สามารถตอบได้ท้ังระบบออนไลน์และจากห้องสมุด 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   6.1 ข้อก าหนดเรื่อง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของห้องสมุดทุกแห่ง 
           หยุดภาคเรียนให้งดการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ยกเว้นภาคฤดูร้อนที่ห้องสมุดบางแห่งต้องเปิด
ให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาโท ส าหรับเปิดภาคเรียนปกติให้ผลัดกันอยู่เวร วันจันทร์-ศุกร์ไม่เกิน 3 คน 
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(รวมหัวหน้างาน) วันเสาร์ – อาทิตย์ ไม่เกิน 2 คน (รวมหัวหน้างาน) นอกจากนี้ต่อนี้ไปงดการจ้างนักศึกษา
ช่วยงานห้องสมุด 
   6.2 แบบส ารวจจ านวน ThaiLIS Digital collection (TDC) 
           มอบหมายหัวหน้างานห้องสมุดแต่ละแห่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จทันตามก าหนด(ส่งภายในสิ้น
เดือนพฤศจิกายน 2552) 
   6.3 การตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น (ครั้งสุดท้าย) 
มอบหัวหน้างานห้องสมุดกลางเป็นผู้ด าเนินการ 

 
ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 

 
นางสุธาทิพย์  เกียรติวานิช 

ผู้จดรายงานการประชุม 
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