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รายงานการประชุม คณะกรรมการดาํเนินงานห้องสมดุ มทร.พระนคร 

ครัง้ท่ี 1/2552 

วนัองัคารท่ี 15 กนัยายน 2552 เวลา 9.30 น. 

ณ ห้องประชุมพวงแสด ชัน้ 1 สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

.................................................................. 

ผูม้าประชมุ 

 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์วตัร  จารวุาระกูล ทีป่รกึษา 

 2.  นายนพชยั    ทพิยไ์กรลาศ ทีป่รกึษา 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยส์ธุาทพิย ์  เกยีรตวิานิช ประธานกรรมการ 

4.  ผูช่้วยศาสตราจารยผ์อ่งพรรณ จนัทรก์ระจา่ง กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์จทญา  กจิเกดิแสง กรรมการ 

6. นางชญาภรณ์   กุลนิต ิ  กรรมการ 

7. นางบวัระภา   กลยณยี ์ กรรมการ 

8. นางสาวณฤชล   บลิอสิมาแอล กรรมการ 

9. นางสาวโสภา   ไทยลา  กรรมการ 

10. นางสาวกมร   สปุระภารพงษ์ กรรมการ 

11. นางสาวอุดมลกัษณ์   กล่องพุดซา กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูไ้ม่มาประชมุ 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์กษสุนีย ์ บาํรงุจติต ์ กรรมการ (ไปราชการ) 

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.50 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

   1.1  หอ้งสมดุกลางไดด้ําเนินการขอปรบัวุฒเิจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ (ลกูจา้ง

ชัว่คราว) จากวุฒกิารศกึษา ปวช. เป็น วุฒปิรญิญาตร ีสาขาวชิา บรรณารกัษศาสตร ์และ / หรอื 

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์โดยเริม่ตัง้แต่ปีงบประมาณพ.ศ.2553 เป็นตน้ไป เพือ่ขจดั

ปญัหาขาดแคลนบุคลากรหอ้งสมดุทีจ่ะตอ้งช่วยงานเทคนิคดา้นวารสารและสิง่พมิพต่์อเน่ืองอื่นๆ 

   1.2  ความคบืหน้าของงาน edit หนงัสอื ขณะน้ีดาํเนินการไปแลว้ 2 แห่ง คอื 

หอ้งสมดุกลางไดห้นงัสอื 9,583 เลม่ หอ้งสมดุสาขาพระนครเหนือไดห้นงัสอื 24,572 เลม่ ขณะน้ีงาน

หอ้งสมดุสาขาไดส้่งเรือ่งขอขยายเวลาไปถงึเดอืน ธนัวาคม 2552  
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรือ่งการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

2.1 พจิารณาการจดัซือ้หนงัสอืพมิพ ์

หอ้งสมดุสาขาพณชิยการพระนครแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ ปีงบประมาณ 2553 คณะ

บรหิารธรุกจิตอ้งการใหห้อ้งสมดุสาขาพณชิยการพระนครสัง่ซือ้หนงัสอืพมิพเ์ผือ่คณะดว้ยจาํนวน 8 

รายชือ่ ทีป่ระชุมเหน็ควรใหห้ารอืกองคลงัวา่จะสามารถซือ้หนงัสอืพมิพไ์วใ้หบ้รกิารในหอ้งสมดุดว้ย และ

ใหค้ณะใชส้าํหรบับุคลากรของคณะแยกต่างหากดว้ยไดห้รอืไม่ 

สาํหรบัรายชื่อหนงัสอืพมิพท์ีจ่ะสัง่ซือ้ของปีงบประมาณ 2553 ทีป่ระชุมเหน็ควรใหย้งัคงเดมิไว้

ก่อน เน่ืองจาก หากจะสาํรวจความตอ้งการใหมค่งจะไมท่นัการ 

2.2 พจิารณาการจดัซือ้วารสารทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ทีป่ระชุมเหน็ควรใหจ้ดัซือ้วารสารทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศตามรายชือ่เดมิไปก่อน

เหมอืนหนงัสอืพมิพ ์เน่ืองจากระยะเวลากระชัน้ชดิเช่นกนั 

2.3 พจิารณาการจดัซือ้หนงัสอื 

  การจดัซือ้หนงัสอืของหอ้งสมดุแต่ละแห่งใหด้าํเนินการสํารวจความตอ้งการ ซึง่แบบสาํรวจดตูาม

ตวัอยา่งของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

2.4 การประชาสมัพนัธเ์รือ่งการเสนอซือ้ทรพัยากรสารสนเทศใหแ้ก่

บุคลากรทุกกลุ่มของมหาวทิยาลยั ใหม้กีารประชาสมัพนัธอ์อกมาในรปูของหนงัสอืเวยีนไปยงัทุกคณะ                                      

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรือ่งการ edit หนงัสอืคงคา้งของหอ้งสมดุสาขา 

   3.1 กรณหีอ้งสมดุทีผ่่านการ edit หนงัสอืไปแลว้ แต่ยงัมหีนงัสอืคงคา้งอกี

จาํนวนมาก ทีป่รกึษาคณะกรรมการฯ และทีป่ระชุมมมีตใิหข้ยายโครงการ edit หนงัสอืออกไปถงึสิน้

เดอืนธนัวาคม 2552 สาํหรบัหนงัสอืเก่าทีย่งั edit ไมห่มด ใหบุ้คลากรทีเ่หลอือยูห่ดัจดัหมูแ่ละลงรายการ

หนงัสอื และใหบ้รรณารกัษ์ช่วยสอนงานให ้

3.2 กรณหีอ้งสมดุทีก่าร edit หนงัสอืยงัหมุนเวยีนไปไม่ถงึ และระบบหอ้งสมดุ 

อตัโนมตัเิดมิหยดุการใหบ้รกิารแลว้ พบปญัหาหนงัสอืใหมย่งัไมส่ามารถขึน้ชัน้ได ้เน่ืองจากมบีางคณะ

แจง้มายงัผูบ้รหิารสาํนกัฯ ว่าหนงัสอืใหมท่ีส่ ัง่ซือ้ออกใหบ้รกิารลา่ชา้ทีป่ระชุมจงึมมีตใิหถ่้ายสาํเนาคูม่อื

การลงรายการทรพัยากรสารสนเทศใหก้บับุคลากรทีเ่หลอือยูต่ามหอ้งสมดุสาขาใหห้ดัจดัหมูแ่ละลง

รายการหนงัสอื และใหบ้รรณารกัษ์ช่วยสอนงานใหเ้ช่นกนั 

  - มอบหมายใหง้านหอ้งสมดุสาขาจดัทําหนังสอืชีแ้จงเรือ่งความล่าชา้ของการนําหนงัสอื

ใหมอ่อกใหบ้รกิาร ไปยงัรองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการฯ 

  -  ผอ.เสนอใหม้กีารตดิกลอ้งใหก้บับรรณารกัษไ์วต้ดิต่อประสานงานซึง่กนัและกนัเรือ่ง

การจดัหมูแ่ละลงรายการทรพัยากรสารสนเทศทัง้ใหมแ่ละเก่า หรอื งานหอ้งสมดุอื่นๆ เพื่อลดเวลาการ

เดนิทางไปตดิต่อประสานงานดว้ยตนเอง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรือ่งการพจิารณา PM 08 คูม่อืขัน้ตอนการทาํงาน “งานหอ้งสมดุ”  

4.1 พจิารณา ขอ้ 1  วตัถุประสงค ์

ไมม่กีารแกไ้ข 

4.2 พจิารณา ขอ้ 2 

ไมม่กีารแกไ้ข 

4.3 พจิารณา ขอ้ 3.1 การบรหิารงานหอ้งสมดุ 

มอบหมายงานใหห้วัหน้าหอ้งสมดุทุกสาขารว่มมอืกนัจดัทาํแผนพฒันาหอ้งสมดุระยะสัน้ และ

ระยะยาว โดยจดัทาํแผนใหเ้ขา้กบัยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั สง่ภายในวนัที ่30 เดอืนตุลาคม 2552 

4.4 พจิารณา ขอ้ 3.2 การวเิคราะหแ์ละจดัเตรยีมทรพัยากรสารสนเทศ 

ไมม่กีารแกไ้ข 

4.5 พจิารณา ขอ้ 3.3 วารสารและสิ่งพมิพต่์อเน่ือง 

ไมม่กีารแกไ้ข 

4.6 พจิารณา ขอ้ 3.4 บรกิารหอ้งสมดุ 

ทีป่ระชุมเหน็ควรใหเ้ขยีนโครงการจดัทาํฐานขอ้มลูสมาชกิหอ้งสมดุทุกสาขาเอง โดยไมต่อ้งขอ

ดงึขอ้มลูมาจาก สสท. เน่ืองจากมปีญัหามาก ขอ้มลูมกัจะไมค่รบถว้นทาํใหต้อ้งเสยีเวลาใหบ้รกิารยมื-คนื

ดว้ยมอื ซึง่มผีลทาํใหส้ถติกิารยมื-คนื ลดลงไปดว้ย 

4.7 พจิารณา ขอ้ 3.5 การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 

ตวัอยา่งแบบสาํรวจความพงึพอใจทีท่าํมา ไมม่ขีอ้แกไ้ขแต่ทีป่ระชุมเหน็ควรใหแ้ยกคาํถาม

ออกเป็น 5 ดา้นตามทีร่ะบุในตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ความพงึพอใจดา้นทรพัยากรหอ้งสมดุ, ดา้นกระบวนการ / 

ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร, ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร, ดา้นสถานที ่/ สิง่อาํนวยความสะดวก, และความพงึ

พอใจต่อการประชาสมัพนัธ ์

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งการจดัทําแบบสอบถามเพื่อวดัระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชห้อ้งสมดุ 

4.1 การกําหนดระยะเวลาแจกแบบสอบถาม 

ทีป่ระชุมเหน็ควรใหแ้จกแบบสอบถามปีละครัง้ในภาคเรยีนที ่2  

4.2 พจิารณาเน้ือหาแบบสอบถาม 5 ดา้น 

ไมม่กีารแกไ้ข 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรือ่งการกําหนดแผนการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 

การแจง้รายชือ่หนงัสอืใหมใ่หด้ตูามตวัอยา่งหน้าเวบ็ของมหาวทิยาลยันเรศวรทีแ่จกมา 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรือ่งการพจิารณาเงนิโบนสัของลกูจา้งชัว่คราว 
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   ทีผ่่านมาลกูจา้งชัว่คราวสํานักฯไมไ่ดร้บัเงนิโบนสั เพราะบุคลากรของสาํนกัฯมน้ีอย ลอง

เฉลีย่เงนิดแูลว้แต่ละคนจะไดร้บัน้อยมาก ดงันัน้จงึตอ้งรอดมูหาวทิยาลยัทีไ่ดข้า่ววา่จะจดัสรรเงนิ

ผลประโยชน์ให ้

 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรือ่งอื่นๆ 

-   

- เรือ่งเงนิคา่จา้งนกัศกึษาช่วยงานทีห่อ้งสมดุพณชิยการพระนครเริม่จา้ง

ตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2552 –ปจัจบุนัยงัไมไ่ดร้บัเงนิ ผอ. ชีแ้จงว่า เน่ืองจากสาํนกัฯเบกิเงนิโอทกีนัมาก 

จนเงนิของสาํนกัฯไมพ่อจา่ย ขณะน้ีกําลงัคุยกบักองคลงัอยูว่่า จะเอาเงนิส่วนไหนมาใชก่้อนไดบ้า้ง 

พจิารณาปญัหาการใหย้มืหนงัสอื เน่ืองจากทีผ่า่นมาการใหย้มืในระบบ

บารโ์คด้ เวลาเจา้หน้าทีร่บับตัรนกัศกึษามาสแกน มกัสแกนไมผ่่าน ซึง่เกดิขึน้บ่อยมาก และเป็นปญัหา

ทุกหอ้งสมดุ ทาํใหบ้างครัง้เจา้หน้าทีต่อ้งลงมอืคยีร์หสันักศกึษาเอง ก่อใหเ้กดิความลา่ชา้ในการ

ใหบ้รกิาร ทีป่ระชุมมมีตใิหแ้กป้ญัหาดว้ยการจดัซือ้ตูย้มืดว้ยตนเอง   เพือ่เป็นการปรบัการทาํงานใหก้าร

บรกิารผูใ้ชส้ะดวกสบาย และประหยดัเวลาในการขอรบับรกิารยมืทรพัยากรสารสนเทศ นอกจากน้ี 

บรรณารกัษ์จะไดส้ามารถทาํงานเทคนิคอื่นๆไดม้ากขึน้ เพราะหอ้งสมดุแต่ละแห่งมบุีคลากรจาํกดั 

- การจาํหน่ายหนงัสอือกจากหอ้งสมดุควรปรกึษากองคลงัดวู่าจะตอ้ง

ปฏบิตัติามระเบยีบอะไร หรอื ไม ่อยา่งไร 

- การพจิารณาหนงัสอืเก่าออกควรดดูว้ยวา่เป็นหนงัสอืทีม่เีน้ือหาเฉพาะ

ดา้นหรอืไม ่หากใช่ ไมค่วรจาํหน่ายออก เพราะควรเกบ็ไวเ้ป็นหนงัสอืหายากทีม่คีณุคา่ แสดงถงึ

พฒันาการของสาขาวชิานัน้ๆ 

- การพจิารณาจดัทาํกจิกรรมต่างๆ ตามตวับ่งชีค้ณุภาพหอ้งสมดุ

สถาบนัอุดมศกึษา ใหก้ลบัไปทาํโครงการมาเพือ่พจิารณากนัใหม่ 

- นดัประชุมครัง้ต่อไปวนัพฤหสับดทีี ่15 ตุลาคม 2552 ณ หอ้งประชุมเดมิ 

 

ปิดประชุม  เวลา 17.00 น. 

 

นางสธุาทพิย ์ เกยีรตวิานิช 

ผูจ้ดรายงานการประชุม 


