
รายงานการประชุม งานวิทยบริการ มทร.พระนคร 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

วันพฤหสับดทีี ่๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. 
ณ ห้องสมุดเทเวศร์ ชัน้ ๒  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................... 
ผู้มาประชุม 

๑. นางสายธาร  สุเมธอธิคม  หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ 
๒. น.ส.โสภา  ไทยลา   หัวหน้างานวิทยบริการ 
๓. นางบัวระภา  กลยนีย์   หัวหน้างานห้องสมุด 
๔. น.ส.กมร  สุประภารพงษ์  บรรณารักษ ์
๕. น.ส.รัตดา  พุทธศรีเมือง  บรรณารักษ ์
๖. น.ส.รุ่งทิวา  ดวงศรี   บรรณารักษ ์   

 
เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐  น. 
ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
กําหนดการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ 

๑. ปฏิทินการศึกษา ปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มเปิดภาคการศึกษา  
๑/๒๕๕๗  ในวันจันทร์ที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ให้ห้องสมุดทั้ง  ๔ สาขากําหนดเริ่มต่ออายุสมาชิกห้องสมุด             
วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ห้องสมุดแต่ละสาขาขอให้ดําเนินการตามกําหนดน้ี 

๒. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ งานวิทยบริการมีโครงการอบรม โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การเรียนรู้ (หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ) อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ.ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) โชติเวช, พระนครเหนือ, พณิชยการพระนคร และ
เทเวศร์ โดยมรีายละเอียด ดังน้ี 

- ห้องสมุดโชติเวช อบรมวันจนัทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
         อบรมวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

อบรมวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
อบรมวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
อบรมวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ –๑๕.๐๐ น. 

วิทยากร คือ นางสาวรัตดา พุทธะศรีเมือง หัวหน้าห้องสมุดโชติเวช 
- ห้องสมุดพณิชยการพระนคร  อบรมวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

อบรมวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
         อบรมวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

อบรมวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ –๑๑.๐๐ น. 
วิทยากร คือ นางบัวระภา กลยนีย์ หัวหน้าห้องสมุดพณิชยการพระนคร 

- ห้องสมุดเทเวศร์ อบรมวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
อบรมวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
อบรมวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
อบรมวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ –๑๑.๐๐ น. 



อบรมวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ –๑๕.๐๐ น. 
     วิทยากร คือ นางสาวโสภา  ไทยลา หัวหน้าห้องสมุดเทเวศร์ 
- ห้องสมุดพระนครเหนือ  อบรมวันจันทรท์ี่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

อบรมวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
อบรมวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
อบรมวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
อบรมวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 

วิทยากร คือ นางสาวกมร  สุประภารพงษ์ หัวหน้าห้องสมุดพระนครเหนือ 
๓. โครงการสลิปน้ีมีโชค และโครงการคุณคือสดุยอดนักอ่าน เริ่มโครงการระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม – 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จับรางวัล วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ.หอ้งสมุดพณิชยการพระนคร 
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนักศึกษา ทุกช้ันปี ที่มียอดการยืมสูงสุดทั้ง ๔ ศูนย์ แต่ละโครงการของรางวัลประกอบด้วย 
  รางวัลที่ ๑   External Harddisk ย่ีห้อ Seagate รุ่น Backup Plus 
  รางวัลปลอบใจ จํานวน  3 รางวัล 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเขา้ไปกดไลค์เพจFacebook (หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร) และให้ห้องสมุดแต่ละศูนย์คิดเกมส์ให้นักศึกษามสี่วนร่วมด้วยทุกศูนย์ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องการทบทวนกระบวนการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล 
 
 การดําเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ทีผ่่านมา สามารถสรุปผลจากแผนการปฏิบัติงานที่ได้กําหนดไว้ได้ 
ดังน้ี 
1. ปัญหาการให้บริการหนังสอื 
 - อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ เสนอรายช่ือมาน้อยและบางสาขาไม่เสนอรายช่ือหนังสือใหม่  
 - การขออนุมัติจัดซื้อใช้เวลาคอ่นข้างนาน ทาํให้จัดซื้อได้เพียง 3 รอบ ทําให้จัดซื้อไม่ถึง 2,000,000 บาท 
ตามแผนที่ต้ังไว้ 

- ตําราวิชาการจากต่างประเทศ ราคาค่อนข้างแพง ไมส่ามารถจัดซื้อให้ได้ทุกเลม่ตามที่เสนอมา  
- ตําราวิชาการจากต่างประเทศ ไมส่ามารถจัดซื้อให้ได้ เน่ืองจาก สํานักพิมพ์จะจัดพิมพ์เมื่อมียอดการสัง่จอง

ขั้นตํ่าตามที่ระบุไว้เท่าน้ัน เช่น 10,000 เลม่  
แนวทางการแก้ไข 

- ประชาสมัพันธ์เชิงรุกทุกช่องทาง ให้อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ เสนอรายช่ือหนังสือใหม ่
ใหม้ากย่ิงขึน้  

- เร่งรวบรวมรายช่ือหนังสือใหม ่เพ่ือดําเนินการจัดซื้อใหเ้ร็วย่ิงขึ้น 
- แบ่งรายช่ือตําราวิชาการต่างประเทศทยอยจัดซื้อ เพ่ือให้การจัดซื้อครอบคลุมทกุ ๆ รายช่ือที่เสนอ 

2. ปัญหาการให้บริการนิตยสารและวารสาร ทางวิชาการ 
 - ผูใ้ช้บริการให้ความสนใจวารสารต่างประเทศน้อยมาก 
 - งบประมาณในการต่ออายุวารสารต่างประเทศคอ่นข้างสูง 
แนวทางการแก้ไข 

- ประชาสมัพันธ์เชิงรุกทุกช่องทางให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถเขา้ถงึและใช้บรกิารวารสารต่างประเทศได้อย่าง 
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 



3. ปัญหาการให้บริการฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์
 - จํานวนผูใ้ช้บริการน้อยมาก 
 - นักศกึษา และบุคลากรไม่เขา้ใจวิธีการใช้ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกสจ์ากภายนอกมหาวิทยาลัย 
แนวทางการแก้ไข 

- ประชาสมัพันธ์เชิงรุกทุกช่องทางให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถเขา้ถงึและใช้บรกิารฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์แนะนําการเข้าใช้งานฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งจากภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลยั โดยการใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยต้องใช้งานผ่าน SSL VPN 

- จัดโครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส ์
- ให้บรกิารตอบคาํถามและช่วยการคน้คว้าหาข้อมูลงานวิจยัจากฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์อย่างม ี

ประสทิธิภาพ 
 นอกจากน้ี จากแผนการปฏิบัติงาน ประจําปี 2557 สรปุได้ว่า ยังมีบางงานท่ีดําเนินการล่าช้ากว่ากําหนด 
ได้แก่ การต่ออายุวารสารรอบท่ี 1 ดังน้ัน ใหร้ะมัดระวัง เพราะถ้ามีปัญหาต่ออายุไมท่ัน อาจทําใหไ้ด้รับวารสารไม่
ต่อเน่ือง และการต่ออายุวารสารรอบที่ 2 มวีงเงินเกินจากงบประมาณที่ต้ังไว้ เน่ืองจาก วารสารขึ้นราคา ดังน้ัน จึง
ควรกําหนดวงเงินเพ่ิมขึ้น 20% เผื่อราคาวารสารมีการเปลีย่นแปลง 
 
Union Catalog 

๑. ให้ห้องสมุดทั้ง ๔ ศูนย์ ทําการตรวจเช็คทรัพยากรสารสนเทศ (Walai Autolib Export)  
ผู้รับผิดชอบรวบรวมดําเนินการ ดังน้ี 

๑.๑  หอ้งสมุดเทเวศร ์  นางสาวรุง่ทิวา  อ่ึงวะระ 
  bib 1-20 
๑.๒  หอ้งสมุดโชตเิวช  นางสาวศิรลิกัษณ ์ แทน่วิมล 
  bib 66-80 
๑.๓  หอ้งสมุดพระนครเหนือ  นายธีรพฒัน ์  จําลองพิมพ ์
  bib 21-50  นางสาวอ้อมทพิย์ วงษศ์รแีก้ว 

นางสาวนารนีาท แก้วรุ่งเรือง 
     ๑.๔  ห้องสมุดพณชิยการพระนคร นางสาววัชรนนัทน ์ ศรปีระสงค ์

   bib 1-20  นางสาวณฤชล  บลิอิสมาแอล 
จัดซ้ือหนังสือ 

๑. การจัดซื้อหนังสือ ไม่สามารถจัดซื้อหนังสือได้ทันงบประมาณปี ๒๕๕๗ ทีป่ระชุมรับทราบและช่วยกัน 
พิจารณาหาข้อสรุปของการจัดซื้อหนังสือไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คือ ให้ห้องสมุดทั้ง ๔ ศูนย์ดําเนินการรวบรวม
รายช่ือหนังสือส่งตามคณะ เพ่ือดําเนินการจัดซื้อต่อไป 

2. ระยะเวลาในการ Catalog หนังสือ ใหห้อ้งสมุดทั้ง ๔ ศูนย์ ลงแบบฟอร์มระยะเวลาการแคตตาล็อค 
หนังสือแบบเดิม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องอ่ืนๆ 
   

๑. เกณฑ์ กพร. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ข้อมูลเบ้ืองต้นมีการปรับเปลี่ยนไปเน้นที่เรื่องของแหล่งเรียนรู้ 



มหาวิทยาลัย ปัญหาเก่ียวกับการเข้าใช้ฐานข้อมูลต่างๆของห้องสมุด เน่ืองจากมียอดการเข้าใช้ฐานข้อมูลน้อยมาก 
ให้บรรณารักษ์แต่ละศูนย์ทําการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกคนสามารถสืบค้น ตอบคําถามช่วยการค้นคว้าได้  

๒. การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕8 งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีดังน้ี  
2.1 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีอ่านหนังสือ     จํานวน  14 ชุด (พพ. 7 ชุด/พน. 7 ชุด) 
2.2 รถเข็นหนังสือ จํานวน 5 คัน (พพ. 2/ทว. 2/ชว.1) 
2.3 ช้ันวางหนังสือสูง ฝาข้างเหล็ก แบบ 2 หน้า 2 ช่วง  จํานวน  6  ตู้ (พพ. 6 ตู้) 
2.4 บันไดช่วยหยิบหนังสือ   จํานวน  4 อัน (ทว.2/ชว.2) 
2.5 เครื่องพิมพ์ MultiFunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED  (40 หน้าต่อนาที) จํานวน 2 เครื่อง (ยังไม่รู้) 
2.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network (30 หน้า/นาที)   จํานวน  2 เคร่ือง (ยังไม่รู้) 

  2.7 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู (ทว. 1 ชุด) 
 ส่วนครุภัณฑ์อ่ืนๆที่ยังไม่ได้เสนอ ให้ห้องสมุดแต่ละสาขาสํารวจรายการวัสดุที่ต้องการจัดซื้อ เพ่ือรวบรวม
ดําเนินการจัดซื้อต่อไป 
 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๖.๓๐ น. 
 
 
       
 
 
 

นางสาวรุ่งทิวา    อ่ึงวะระ 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

นางสายธาร   สุเมธอธิคม 
ผู้ตรวจ 


