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 ไดรับ            ไมไดรับ เน่ืองจาก................................................................................ 

 ไมม ี

สรุปสาระสําคัญ 

วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

       1.1 การรายงานโดยผูแทนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นางสาวธนิภัสสร  คงจุย 

หัวหนาฝายทรัพยากรการเรยีนรู กลาวรายงาน โดยสรุปวา ในปจจบัุนกระทรวงฯ มีบริการหลัก 5 ดาน 

1. Thai Digital Collection (TDC) ระบบจดัเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส คือบริการสืบคน

และเขาถึงขอมูลเอกสารวิทยานิพนธ บทความ บทวิจัย และหนังสือหายากในรูปแบบ PDF ผานระบบเครือขาย 

2. Union Catalog (UC) ระบบสหบรรณานุกรมสําหรับสถาบันการศึกษา คือ แหลงอางอิงตรวจสอบขอมูล

ท่ีเปนมาตรฐานในการจัดกับทรัพยากรสารสนเทศหองสมดุประเทศ ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 48 แหง ปริมาณขอมลูกวา 

2.1 ลานทะเบียน 

3. Software Automate Library : AutoLib  ระบบบรหิารจดัการหองสมุดอัตโนมตัิ คือระบบจัดหาร

หองสมุด ไดแก ระบบ AList (มีหองสมุดท่ีใชระบบน้ี 30 แหง) ระบบ Walia AutoLib (มีหองสมดุท่ีใชระบบน้ี 82 แหง) 

และKMUTT-LM (มีหองสมุดท่ีใชระบบน้ี 4 แหง) รวมแลวปจจุบันมีสถาบันการศึกษาและหนวยงานอ่ืน ๆ นําระบบไปใช

งานแลว จํานวน 116 แหง 

4. iThesis ระบบกํากับคณุภาพมาตรฐานการจัดทําและบริหารจดัการวิทยานิพนธสําหรับสถาบันการศึกษา

คือ ระบบจัดการวิทยานิพนธและผลงานวิชาการโดยครอบคลมุการเรียนท้ังปริญญาเอกและปริญญาโท มีการตรวจสอบการ

คัดลอกวรรณกรรม ปจจุบันมสีถาบันการศึกษาใชงานระบบไปแลว จํานวน 20 แหง 

5. Reference Databases คือการบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน ในปจจุบันกระทรวงฯ

บอกรับฐานขอมูลใหกับมหาวิทยาลัยรัฐจาํนวน 11 ฐาน 
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           1.2 รายงานความกาวหนาของคณะทํางานกลุมความรวมมือตางๆ ประกอบดวย 

  ผูแทนคณะทํางานของกลุมความรวมมือตางๆ ไดรายงาน กิจกรรมและผลงานในปชวงงบประมาณปพ.ศ. 

2561 ไดแก 

  คณะทํางานกลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดจดัคูมือจําหนายทรัพยากรสารสนเทศฉบับใหม  

การจัดหาแหลงOpen Acess ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

                   คณะทํางานกลุมงานวิเคราะหวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ไดวิเคราะหหัวเรื่อง จํานวน 2,904 หวัเรื่อง 

รวมถึงมีการพัฒนาเว็บไซตหัวเรื่องออนไลน 

  คณะทํางานกลุมงานวารสารและเอกสาร ไดจัดทําโครงการจดัทําฐานขอมูลรายช่ือวารสารตางประเทศท่ี

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาบอกรบัผานเว็บไซต 

                   คณะทํางานกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรวบรวมขอมูล Z 39.50 ของทุกหองสมุด เพ่ือใชในการ

แลกเปลีย่นขอมูลบรรณานุกรมรวมกัน 

  คณะทํางานกลุมงานบริการสารสนเทศ ไดนําผลการทํางานของทุกลุมงานมาใชในงานการบริการใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ตลอดจนสรางความเขมเข็งในดานการยืมระหวางหองสมุดของภาคีเครือขายหองสมุด 

  คณะทํางานกลุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ไดพัฒนาการประชุมทางไกลดวยโดยใชสมารทโฟนเพียง 

เครื่องเดียว 
       

วาระท่ี 2 เร่ืองเสนอพิจารณา 

  2.1 การพิจารณาเรื่อสบืเน่ืองจากการประชุม TLC33 

                       สิ่งท่ีไดดําเนินการไปแลว แนวทางการจัดประชุมความมือระหวางหองสมดุ ท่ีประชุมไดรวมกันเสนอให 

สกอ. สนับสนุน ซึ่งทางสกอ. ก็ไมไดขัดของ และไดการสนับสนุนการจัดงานข้ึนในครั้งท่ี 34 

      สิ่งท่ีกําลังดําเนินการ ไดแก 1) การสรุปรายช่ือฐานขอมลูออนไลนท่ีแตละสถาบันบอกรับ ปจจุบันอยูใน

ระหวางจัดการขอมูล 2) การหารปูแบบ Platform เรื่องการยืมระหวางหองสมุด และเกณฑการใหบริการ 3) บทบาทของ

คณะทํางานฝายตางๆ ซึ่งแตละกลุมยังไมไดรบัการแตงตั้งอยางเปนทางการ 

                  2.2 แนวทางในการพัฒนาความรวมมือในการใชทรพัยากรสารสนเทศรวมกัน 

                      รศ.ดร.อมร เพชรสม ผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประธานท่ีประชุม

ไดกลาวถึงความเปลี่ยนแปลงของวงการของหองสมุดไทย สรุปสาระสําคัญ ไดดังน้ี 

      ความตองการของผูใชในปจจุบันเปลี่ยนไปโดยใหความสําคัญกับ การเขาถึงขอมูล พ้ืนท่ีการเรียนรู การ

จัดเก็บงานวิจัย การอบรม การวิเคราะหขอมลู การเขาใชขอมูล/บรกิารในรูปแบบออนไลน เขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา รวดเร็ว 

ไมจํากัด ไมมีคาใชจาย และทุกอยางอยูท่ีปลายน้ิว 

      ท้ังน้ีปจจัยท่ีทําใหหองสมุดเกิดการเปลีย่นแปลงน้ัน มาจาก 1) นโยบายทางการเมือง 2) ความเสี่ยงและ

ความตองการของผูใช (นกัศึกษาลดลง รายไดลดลง หองสมุดหมดความสําคัญ ผูใชไมชอบ คาใชจายในการบริหาร

จัดการท่ีสูงขึ้น เชนคาไฟ และความทาทายจากภาคเอกชนท่ีจะดึงนักศึกษาออกจากหองสมุด เชน Too Fast Too 

Sleep รานกาแฟตางๆ)  3) การเปลี่ยนโครงสรางองคกร  4) งบประมาณท่ีมีจํากัด  5) การจัดการท่ียังไมคอยมี

ประสิทธิภาพ  6) การเขามา/การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  7) ความตองการของสังคมและความยัง่ยืน 

     สิ่งท่ีหองสมุดจะตอง ReThink หรือคิดทบทวน ประกอบดวย 1) บทบาทของหองสมุด  2) วิเคราะห 

SWOT  3) การพัฒนากลุมทรัพยากร (ตองทันสมัย ตรงความตองการ และคุมคา)  4) พ้ืนท่ี  5) การเนนไปท่ีผูใชเปนหลัก 

ไมใชการใหบริการแบบเดิมๆ เหมอืนท่ีเคยชิน  6) สนับสนุนการเรยีนรูตลอดชีวิต 
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     สิ่งท่ีหองสมุดจะตอง Reform ไดแก เปลี่ยนจากการอยูน่ิงไปเปนการบริการเชิงรุก เปลีย่นจากฉบับพิมพ

ไปเปนออนไลน/ดิจิทัล เปลี่ยนจากเนนท่ีบริการของหองสมดุไปเปนการเนนท่ีความตองการของผูใช  เปลี่ยนจากพ้ืนท่ีการ

เรียนรูสวนบุคคลไปเปนการเรียนรูรวมกันทํางานรวมกัน เปลี่ยนจากการจัดเก็บความรูไปเปนการสรางความรูข้ึนมา เปลี่ยน

การจากเขาถึงทรัพยากรเฉพาะในระดับหองสมุดหรือสถานท่ีไปเปนการเขาถึงระดับโลก   

      หองสมุดตองปรับเปลีย่นเปน “เขมแข็งภายใน ถูกใจลูกคา” 

                   2.3 การพิจารณาระบบคณะทํางานกลุมความรวมมอืระหวางหองสมดุสถาบันอุดมศึกษา 

   รศ.ดร.อมร เพชรสม ใหความเห็นวาปจจุบันมีคณะทํางาน 6 กลุม แตลักษณะการทํางานน้ันยังไมมี

หนวยใดรองรับ ไมมีการแตงตั้งอยางเปนทางการจากหนวยงาน ทําใหการดําเนินงานยังไมมคีวามชัดเจน เชน ดานการ

เบิกจายคาเดินทางไปประชุม เปนตน จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาวาองคประกอบของคณะทํางานน้ันเหมาะสมหรือไม 

    นางสาวธนิภัสสร คงจุย ขอรับขอมูลในเรื่ององคประกอบของคณะทํางานไปพิจารณา และองคประกอบ

ของเกณฑการพิจารณาของคณะทํางาน ตองมีการกํากับดูแล มีการสงรายงานใหกับกระทรวงฯ และจะผลการพิจารณาไป

ยังเลขาฯ คณะทํางานตอไป เพ่ือใหครอบคลมุถึงการทํางาน และการทําเรื่องเบิกตนสังกัดในการเดินทางมาประชุม โดยจะ

แตงตั้งเปนคณะทํางาน วาระละ 2 ป และพิจารณาหลักเกณฑในการพิจารณาหมุนเวียนตําแหนงประธานของแตละ

คณะทํางาน  

                  2.4 แนวทางการพัฒนาบุคลากรหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

   รศ.ดร.อมร เพชรสม เสนอใหมีการพัฒนาบุคลากรในทุกดาน เพ่ือใหมีการเรียนรูสิ่งใหมๆ โดยขอใหท่ี

ประชุมพิจารณาวาควรมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรหองสมดุอยางไร 

   ดร. รุจเรขา วิทยาวุฒิกุล ใหขอเสนอวาควรจัดทําเนียบผูเช่ียวชาญทางดานบรรณารักษ และควรจัดทํา

เว็บไซตสวนกลางเพ่ือเผยแพรขอมูลตางๆ นอกจากน้ีในการประชุม หรืออบรมควรมีการมอบใบ Certificate  ใหกับผูท่ีเปน

วิทยากร และผูท่ีผานการอบรมตางๆ เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบ  สาํหรับการทําผลงานเพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพใน

อนาคต      

                       รศ.ดร.อมร เพชรสม เห็นดวยในการมอบใบ Certificate แตอยากฝากใหคิดวาจะพัฒนาไปอยางไรและ

ตองการทรัพยากรในการพัฒนาอยางไร 

                   2.5 แนวทางการจัดการประชุมความรวมมือระหวางหองสมุด  

   รศ.ดร.อมร เพชรสม กลาววา ในอดีตจะมีการประชุม Director meeting ซี่งเปนการประชุมใหเห็น

ภาพรวม ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหองสมดุ โดยไมมีขอจํากัดของสถาบันท้ังภาครัฐและเอกชนและมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล  ทุกๆแหงสามารถเขารวมประชุมได  จึงอยากใหคงแนวทางในการจัดประชุม 

TLC ไวเชนเดิม และหวังวาในอนาคตจะมีแนวทางท่ีชัดเจนเชนเดียวกับประชุม WUNCA 

   นางสาวธนภัสสร คงจุย กลาววา การใหกระทรวงฯ เปนเจาภาพหลกัจะตองมาพิจารณานโยบายตางๆ

สําหรับมหาวิทยาลัยท่ีจะเปนเจาภาพครั้งตอไป โดยมหาวิทยาลัยท่ีเปนเจาภาพจะตองมีความพรอมในเรื่องสถานท่ี และไม

มีการเก็บคาเขารวมสัมมนา เชน ในการเปนเจาภาพครั้งท่ี 35 ตองมีการประชุมแตงตั้งคณะทํางานโดยมีผูแทนจาก

กระทรวงฯ และมหาวิทยาลัยท่ีเปนเจาภาพรวม โดยการคดัเลือกหัวขอน้ันอาจจะกําหนดเองหรือผานคณะกรรมการ

วิชาการ เพ่ือใหครอบคลมุทุกดาน 

      โดยสรุปปการศึกษาตอไป หากมหาวิทยาลันตองการเปนเจาภาพ สามารถทําหนังสือแจงความประสงค

มาไดท่ีกระทรวงอุดมศึกษาฯ  เพ่ือจะไดใหจดัทําในเรื่องการของบประมาณลวงหนา                

                  2.6 การพิจาณาหาเจาภาพในการประชุมครั้งตอไป 

          รศ.ดร.อมร เพชรสม ไดแจงท่ีประชุมสําหรับเจาภาพในการประชุม TCL ครั้งตอไป ซึ่งเปนครั้งท่ี 35 

โดยมมีหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพ 
























































