-๑รายงานการประชุมคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. นายชัยวัฒน์ น่าชม
สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒. นางสาวชลลดา หงษ์งาม
สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓. นางสาวพัชรินทร์ ช้างทอง
สานักหอสมุดกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. นางสาวกาญจนา แดนรักษ์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
๕. นางสาวกฤติกา สุนทร
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๖. นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗. นางสาวพุทธชาติ เรืองศิริ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
๘. นางสาวพิมพิกา วะสาร
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
๙. นางสุพร ทิพย์จักร์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๐. นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๑๑. นางสาวพิชญา สาจันทร์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๑๒. นางสาวไผททิพย์ ทับทอง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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คณะทางาน
คณะทางาน
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-๒๑๓. นางนฤมล บุญญานิตย์
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
๑๔. นางจุฑารัตน์ ปานผดุง
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑๕. นางพรทิพย์ ถนอมกุลบุตร
สานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
๑๖. นายคนึง บัวพูล
สานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
๑๗. นางณัฐพร เดชชัย
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๘. นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายชื่อผู้ลาประชุม
๑. นางศรินญา สังข์ศิริ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. นายกลสมรรถ พจนาวาณิชย์
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๓. นางสมหญิง เจียสารัมย์
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
๔. นางสาวนัสราห์ จาปากลาย
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.
นายชัยวัฒน์ น่าชม ประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

-๓วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
ประธานคณะทางานได้แจ้งที่ประชุม ดังนี้
๑.๑.๑ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นตามข้อตกลงเมื่อครั้ง
PULINET Focus วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
นายชั ย วั ฒ น์ น่ า ชม ประธานคณะท างานข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น ได้ น าเสนอแผนงาน/โครงการ
คณะทางานฯ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยได้สรุปแผนการดาเนินงานของคณะทางาน ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา ซึ่งได้ดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมหลายอย่าง ได้แก่ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศท้องถิ่น
ซึ่งได้ทาการบันทึกรายการบรรณานุกรมสารสนเทศท้องถิ่ นที่มีให้บริการของแต่ละสถาบัน ลงในฐานข้อมูล เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการสืบค้นและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต เป็น
ฐานข้อมูลที่รวบรวมและเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นต่างๆ ที่เผยแพร่ บนอินเทอร์เน็ต จานวน 2
ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทย และฐานข้อมูลวัดสาคัญในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ทาการเชื่อมโยงและ
ชี้แหล่งสารสนเทศท้ องถิ่นทางภูมิศาสตร์ ที่สมาชิกในข่ายงานได้จัดทาขึ้น ซึ่งสามารถดู ผ ลการดาเนิน งานของ
คณะทางานได้ที่ website คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น http://www.pulinet.kku.ac.th/web/local
สาหรับแผนงาน/โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น คณะทางานได้ร่วมกันพิจารณา สรุปได้ดังนี้
แนวทาง/กลยุทธ์
พันธกิจที่ 2
พัฒนาแหล่งสารสนเทศ
ท้องถิ่นของสมาชิกใน
ข่ายงานให้เป็นแหล่ง
เรียนรูร้ ะดับชาติ

เป้าหมาย
เสริมสร้างช่องทาง
เข้าถึง (gateway)
และเผยแพร่ข้อมูล
ท้องถิ่นของข่ายงาน

แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564
1. เชื่อมโยงสารสนเทศ

ท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน
เข้ากับ Web portal ของ
ข่ายงาน
2. โครงการเชื่อมโยงชี้แหล่ง 




สารสนเทศภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับหน่วยงาน
องค์กร สถาบัน




3. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม 
สารสนเทศท้องถิ่น
(โครงการต่อเนื่อง)
 



4. ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต

(โครงการต่อเนื่อง)
5. โครงการวิจัยเกีย่ วกับ
สารสนเทศ

-๔พันธกิจที่ 3
เสริมสร้างศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ของบุคลากรใน
ของสมาชิกในข่ายงาน ข่ายงานร่วมกัน

1. โครงการสร้างองค์ความรู้
และแนวปฏิบตั ิที่ดีด้านการ
จัดการสารสนเทศภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2. การเผยแพร่ ส่งเสริม
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ดา้ น
การจัดการสารสนเทศภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (ร่วมมือกับ
สานักวิทยบริการ มมส.
ปีงบประมาณ 2559)



๑.๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙
นายชัยวัฒน์ น่าชม ประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ได้รายงานผลการดาเนินงานคณะ
ข้อมู ล ท้อ งถิ่น ข่ ายงานห้ องสมุด มหาวิทยาลั ยส่ ว นภูมิ ภ าค ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เสนอต่อ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการอานวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งได้แก่ การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ การจัดทาคู่มือการทารายการเมทาดาทาสารสนเทศท้องถิ่น การจัดประชุม
คณะทางานข้อมูลท้องถิ่นประจาปี ๒๕๕๘ การพัฒนาศักยภาพคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณที่คณะทางานข้อมูลท้องถิ่นได้รับจัดสรร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จานวน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) และความก้าวหน้า การวิจัยใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ของอาจารย์ผุสดี นนทคาจันทร์ อาจารย์ประจาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงปัญหา/อุปสรรค/ข้อจากัดในการดาเนินงานของคณะทางานฯ
ซึ่งประกอบด้วยปัญหาและอุปสรรคการใช้งาน Web Server ของ PULINET และปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน
พัฒนาฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทย
๑.๑.๓ การใช้จ่ายงบประมาณการดาเนินงานของคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๕๙
การใช้จ่ายงบประมาณที่คณะทางานข้อมูลท้องถิ่นได้รับจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘- ๒๕๕๙ จานวน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้นคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นได้ ดาเนินการใช้จ่ายมี
รายละเอียดดังนี้
๑) ค่าดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทย ข้อมูลวัดสาคัญ และกาหนดพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

-๕๒) ค่าฝีกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๓) ค่าจั ด ทาไวนิล ประชาสั มพั นธ์การดาเนินงานคณะทางานข้อมูล ท้องถิ่น จานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะทางาน
๑.๒.๑ ผู้แทนจากสานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ประธานคณะทางานฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง
“ขนมหวานกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย” ซึ่งสถาบันไทยคดีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด
ขึ้น ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านไทยศึกษา
เกี่ยวกับขนมหวานกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย ภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับ
ขนมหวานกับสังคมไทยในมิติวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ ไทย พราหมณ์ ฮินดู อิสลาม และจีน เป็น ต้น รวมทั้งมีการจัด
แสดงขนมไทยหลากหลายชนิด พร้อมบรรยายความรู้
๑.๒.๒ ผู้แทนจากสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งนางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา อาจารย์ประจาภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ เป็น ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ แต่งตั้งนายสุรชัย จูมพระบุตร อาจารย์ประจาคณะเภสัช
ศาสตร์ เป็นรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และแต่งตั้งนางสายสุนี ชัยมงคล อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์ เป็น
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ
๒) งานข้อมูลท้องถิ่นได้ดาเนินการจัดทาฐานข้อมู ลรายงานโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมขึ้น
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ที่ได้จากงานทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรมซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.lib2.ubu.ac.th/ubu-art-culture
๓) งานข้อมูลท้องถิ่นได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในอาเภอวารินชาราบและอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของสานัก
วิทยบริการ โดยจะดาเนินการรวบรวมและชี้แหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ อาทิ บุคคล พิพิธภัณฑ์ วัด แหล่ง
ชุมชน แหล่งโบราณคดี เป็นต้น ในเขตพื้นที่ของอาเภอวารินชาราบ และอาเภอเมืองอุบลราชธานี และนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๒.๓ ผู้แทนจากสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
๑) ผู้ อานวยการส านั กวิทยบริการ มหาวิทยาลั ยนครพนม หมดวาระเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๕๙ โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ น าวี อุดร รัก ษาราชการแทนตาแหน่ งผู้ อ านวยการ และรองผู้ อานวยการ
ฝ่ายหอสมุด คือ นายปรัชญา พนมอุปถัมภ์ ขณะนี้อยู่ในช่วงการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
๒) มหาวิ ท ยาลั ย นครพนมมี น โยบายจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย ศรี โ คตรบู ร ณ์ ตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การศึกษา

-๖อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ และการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนทั้งองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ โดยมี
ตัวแทนของสานักวิทยบริการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการยกร่างการจัดตั้งสถาบันวิจัยศรีโคตรบูรณ์
๑.๒.๔ ผู้แทนจากสานักหอสมุดกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้
๑) สานักหอสมุด กาแพงแสน ได้นาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM มาใช้ในการจัดการสารสนเทศ
ประเภท หนังสือ วารสาร กฤตภาค และสารสนเทศเกี่ยวกับปราชญ์ ชาวบ้านในพันที่อาเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม
๒) ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการจัดการความรู้ปราชญ์เกษตร
๑.๒.๕ ผู้แทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ดังนี้
๑) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้แต่งตั้งอาจารย์ ดร. โศรฎา แข็งการ เป็นรองผู้อานวยการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒) งานสารสนเทศท้ องถิ่ นนครราชสี ม า ศูน ย์บ รรณสารและสื่ อ การศึก ษา ด าเนิ นการจัด ท า
ฐานข้อมูลลิเกโคราช โดยรวบรวมประวัติความเป็นมา ชื่อนักแสดง เนื้อเรื่องที่นามาแสดง เพลงและดนตรีที่ใช้ใน
การแสดง การไหว้ครู การแต่งกาย และสถานที่ติดต่อ ของคณะลิเกในจังหวัดนครราชสีมา
๑.๒.๖ ผู้แทนจากสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
๑) สานักวิทยบริการ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ เมื่อ วันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน คือศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน และ รองศาสตราจารย์ ดร.
กุลธิดา ท้วมสุ ข และมีบรรยายเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในภูมิภาคของประเทศไทย โดยผู้แทน
คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น จาก ๕ ภูมิภาค ๖ สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายชัยวัฒน์ น่าชม,
มหาวิ ทยาลั ย มหาสารคาม นางณั ฐ พร เดชชัย , มหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี นางสาวขนิ ษ ฐา ทุ ม มากรณ์ ,
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ น างสาวธั น ย์ ช นก อากรปรุ , มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร นางนฤมล บุ ญ ญานิ ต ย์ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางจุฑารัตน์ ปานผดุง
๒) ศูน ย์ ส ารนิ เทศอี ส านสิ รินธร จัดกิจ กรรม “เรีย นรู้ภูมิปั ญญาผญาอีส าน” ระหว่างวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่คาผญาอีสาน ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วม
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คาผญา โดยได้เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมส่งผญาเข้าประกวด ใน
Facebook ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร และจะประกาศผลผู้ที่มียอด Like สูงสุด 3 อันดับแรก ซึ่งมีผู้สนใจส่งผญา
เข้าประกวดอย่างต่อเนื่อง

-๗๑.๒.๗ ผู้แทนจากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
๑) ส านั กหอสมุด มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ได้ทาการเปลี่ ยนระบบห้ องสมุดอัตโนมัติจากระบบ
Sierra เป็ น Walai AutoLib โดยได้มีการติด RFID หนังสื อตั้งแต่วันที่ 13-30 กรกฎาคม 2559 และงดบริการ
Counter Service ชั้น 4 อาคาร 2 ซึ่งภารกิจนี้มอบหมายให้บุคลากรระดมติด RFID ให้แล้วเสร็จในช่วงปิดภาค
เรียน (มิถุนายน-กรกฎาคม 2559) ในส่วนของบริการยืมระบบ Walai AutoLib จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2559 เป็นต้นไป
๒) มุมอีสานสนเทศได้ทาการพัฒนาเว็บไซต์ The Heritage of Khon Kaen ขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูล
ที่รวบรวมภาพถ่ายจังหวัดขอนแก่นในอดีต ซึ่งผู้พัฒนาฐานข้อมูลเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้แก่ นางสาวศราวดี
ศรีใส นางสาวศิริพร โรมกลาง หลักสูตรสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนางสาวซัยหนับ แอ
สมาด สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีที่ปรึกษาโครงงาน คือ นายธีรยุทธ บาลชน
จากฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ โสตทั ศ น์ ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ใช้ URL คื อ
https://libapps.kku.ac.th/heritage/timeline.php
๓) มุมอีส านสนเทศได้ทาการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นใหม่เพื่อปรับปรุงและพัฒ นาเว็บไซต์มุมอีส าน
สนเทศให้มีความสวยงามทันสมัยมากยิ่งขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกๆ ด้านของมุมอีสาน
สนเทศ เช่ น กิ จ กรรมหรื อโครงการที่ ดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี เป็ น ต้ น โดยใช้ URL เดิ ม คื อ
http://www.esanwisdom.kku.ac.th
๔) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อ
การเรี ย นรู้ ท างไกลเฉลิ ม พระเกีย รติ ส มเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี กั บส านักงานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อร่วมพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้สื่อสาระเพื่อ
ครู อาจารย์ นักวิชาการได้นาไปใช้สร้างสื่อการสอน และเป็นระบบ E-Learning เพื่อการเรียนรู้ทางไกล สาหรับ
บุ ค คลทั่ ว ไป โดยผลที่ จ ะได้ รั บ ของโครงการประกอบด้ ว ย คลั ง เก็ บ ภาพ คลิ ป วิ ดี โ อ แผนภาพ ผั ง มโนทั ศ น์
แบบทดสอบ เกมการศึกษา สื่อแอนิเมชั่น เพื่อใช้ในการศึกษาที่สามารถเข้าถึง นามาปรับปรุง และเอาไปใช้งานโดย
ไม่ล ะเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และคลังเก็บ บทเรียนที่พร้อมใช้สาหรับทุกเพศทุกวัย ทุกสายอาชีพ ซึ่ง จัดระบบให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการสอน และเพื่อการดาเนินชีวิต ใช้ URL คือ http://oer.kku.ac.th
๑.๒.๘ ผู้แทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
๑) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ไดมีการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ โดย
ทาการต่อเติมชั้นดาดฟ้าให้เป็นชั้น ๔ ทาเป็นห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องค้นคว้ากลุ่ม ห้องค้นคว้าเดี่ยว
สาหรับนักวิจัย มีทั้งหมด ๑๘ ห้อง และปรับปรุงชั้นใต้ดินให้เป็นพื้นที่อ่านหนังสือ ๒๔ ชั่วโมง
๒) จัดทาโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยถวายเทียนพรรษาในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ วัดบ้านโซ้ ตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
๓) ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลผ้าลาย “ต่าก้าว” ของชาวไทลื้อ ในอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา และ
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้า นทอขายให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้ใช้ “ผ้าทอไทลื้อ ลายต่า

-๘ก้าว” เป็น ส่ว นประกอบส าคัญอย่างหนึ่ งที่ใช้ประดับบนครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากเป็น
ลวดลายเก่าแก่ของชาวไทลื้อ ที่ได้รับการสร้างสรรค์มาอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสาหรับชาวไทลื้อ และเชื่อกันว่า
ถ้าใครได้ครอบครองจะถือว่าได้รับของมีค่ าอย่างยิ่ง จากลักษณะของชุดครุย วิทยฐานะของมหาวิทยาลัยพะเยา จะ
เห็นได้ว่าลวดลายที่นามาประดับบนชุดครุยนั้น มีความเป็นเอกลักษณ์ คือใช้ลวดลายที่มีความเป็นพื้นเมือง ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงศักดิ์ศรีของวัฒนธรรมพื้นถิ่น ความเป็นเอกลั กษณ์ของภูมิปัญญาที่ค่อยๆ พัฒนาจากธรรมชาติ ทั้งวัสดุที่
น ามาถักทอ กรรมวิธี ในการทอ ตลอดจนลวดลายต่า งๆ จากลายพื้นมาเป็ นยกดอก ยกลาย และที่ส าคัญคื อ
มหาวิทยาลัยพะเยาต้องการช่วยชาวบ้านในจังหวัดพะเยาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้ติดต่อกลุ่มทอผ้าให้ทอแถบผ้าลาย
ต่าก้าวสาหรับใช้ประดับชุดครุย
๑.๒.๙ ผู้แทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
๑) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปลี่ยนแปลงผู้แทนคณะทางาน
ท้องถิ่น จากเดิม นางสาววิภาดา ดวงคิด เป็น นางสาวพิชญา สาจันทร์ และนางสาวไผททิพย์ ทับทอง
๒) ตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อยู่ในระหว่าง
สรรหา ผู้ ดารงตาแหน่ งรั กษาการแทนผู้ อานวยการ คือ นางดาวนภา สุ ย ะนนท์ โดยมี ดร.พฐา สุ ว รรณ รัตน์
ผู้ อานวยการท่า นเดิ ม ด ารงต าแหน่ งที่ ปรึกษางานจดหมายเหตุ และหอประวัติ มหาวิ ทยาลั ย และเปลี่ ย นรอง
อธิการบดีผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุด เป็น ดร. พรรณรวี พรหมนารท
๓) ยกเลิกการใช้โ ปรแกรม Share Point ในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ และงานข้อมูล
ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิมากพอ และไม่ตอบโจทย์การใช้งานของ
งานจดหมายเหตุ และงานข้อมูลท้องถิ่น โดยงานจดหมายเหตุ เปลี่ยนไปใช้โปรแกรม OMEGA และงานข้อมูล
ท้องถิ่น เปลี่ยนไปใช้โปรแกรม Media Wiki และ Joomla ซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินการขอ Server ใหม่ เนื่องจาก
Server เดิมของห้องสมุดไม่รองรับ PHP 5.3.10
๔) ยกเลิกการทากฤตภาคข่าวเชียงราย เนื่องจาก ไม่มีผู้ใช้งาน การจัดทาบทความเชียงราย จาก
เดิมผู้รับผิดชอบงานข้อมูลท้องถิ่นเป็นผู้รวบรวม เปลี่ยนเป็นการร่วมมือกับงานวารสาร ให้บรรณารักษ์งานวารสาร
ซึ่งจัดทา Indexing อยู่แล้ว ช่วยใส่ Subject Code เป็น CR ลงใน MARC Tag 690 โดยระบบจะสามารถดึงข้อมูล
ออกมาได้ การจัดทา Collection หนังสือเชียงราย ร่วมมือกับบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ ทาเช่นเดียวกับการจัดทา
บทความ ข้อมูลบุคคลเชียงราย พักการจัดทาชั่วคราว เนื่องจากภาระงานของบุคลากรล้น แต่ข้อมูลวัดและผ้าทอ
ยังดาเนินการเก็บข้อมูลต่อไป
๑.๒.๑๐ ผู้แทนจากสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
๑) สานักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มีโครงการปรับปรุงจัดพื้นที่และภูมิทัศน์สารสนเทศภาคใต้ให้
ชัดเจนขึ้น โดยจัดบรรยากาศการเรียนรู้และอัตลักษณ์ภาคใต้ จัดแสดงจาลองของดีภาคใต้ ส่วนของ Content จะ
ทา QR Code และต่อยอดนาปราชญ์ผู้รู้ในด้านต่างๆ มาร่วมเสวนา
๒) ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลวัดสาคัญในท้องถิ่น และฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทย

-๙๑.๒.๑๑ ผู้แทนจากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
๑) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบ horizon
เป็นระบบ Alist และยังไม่ได้ upload ข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาคเหนือลงในฐานข้อมูลบรรณานุกรมเนื่องจาก
อยู่ระหว่าง inventory รอข้อมูลในระบบใหม่สมบูรณ์
๒) ในระหว่างวัน ที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้ กลุ่ มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศ
ท้องถิ่นงานและคณะทางานรวบรวมองค์ความรู้ฯ จะลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลผ้าพื้นเมือง ในพื้นที่หมู่บ้านหนอง
เงือก อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน และหมู่บ้านแม่สารบ้านตอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
๑.๒.๑๒ ผู้แทนจากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
๑) ตาแหน่งผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง หมดวาระลงจึงมีการสรรหาผู้อานวยการคนใหม่
และได้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
๒) สานักหอสมุดกลางฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัด
งาน "สานสายใยหนังใหญ่สองแผ่นดิน เยือนถิ่นศิลป์เริงร่ามหาสงกรานต์" เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เพื่อ
เป็นการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียน
๓) ศูนย์ข้อมูลตะวันตก ได้ดาเนินการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลท้องถิ่นจานวน 3 เรื่อง คือ
๑.๑) ประเพณี ทุคคตะทาน ณ วัดบัวงาม ตาบลบ้านม่วง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นประเพณีการทาบุญของชาวมอญ
๑.๒) ประเพณีบวชนาคมอญ มอญนครชุมน์ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
๑.๓) ข้าวเกรียบว่าวชาวมอญนครปฐม ชุมชนคตกฤต อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
๑.๒.๑๓ ผู้แทนจากฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
๑) ผู้ บ ริ ห ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี คื อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพดี ชัยสุขสันต์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
คือ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ฝ่ายส่งเสริม
นวัตกรรมคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒) ความคืบหน้าของการเก็บรวบรวมข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทย อยู่ในระหว่างการรวบรวมและ
เรียบเรียงข้อมูลผ้าพื้น เมืองและข้อมูลวัด เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูล จดหมายเหตุ จังหวัดปัตตานี และจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทย
๑.๒.๑๔ ผู้แทนจากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
๑) งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋
ใหม่เมือง (สงกรานต์ล้ านนา) ในระหว่างวันที่ ๒-๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ กิจกรรมประกอบด้วย การร่วมสรงน้า

- ๑๐ พระพุทธรูป ชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับปี๋ใหม่เมือง และกิจกรรม การตัดตุงไส้หมู เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีปี๋
ใหม่เมือง
๒) งานศู น ย์ ส นเทศภาคเหนื อ ส านัก หอสมุด มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ได้จั ด กิจกรรมสื บสาน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา อันประกอบด้วย หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน
และต้นดอก ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในการประดิษฐ์เครื่อง
สักการะในแบบล้านนา สามารถนาสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อใช้ในการการบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรืออาจใช้
คารวะบุคคลผู้มียศศักดิ์ ครูบาอาจารย์ และผู้ที่นับถือได้ โดยจัดในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
๓) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ มีแผนในการดาเนินโครงการล้านนา
Knowledge base
๑.๒.๑๕ ผู้แทนจากห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
๑) ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผ้าบาติก และขนมท้องถิ่น ของจังหวัดชลบุรี
๒) มีการสัมภาษณ์บุคคลสาคัญในการเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา พื้นที่ และประเพณีต่างๆ ซึ่งในลาดับต่อไปจะได้นามาจัดทาเป็นฐานข้อมูลท้องถิ่นต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
๑.๑.๓ รายงานความก้าวหน้าการวิจัยเรื่อง บทบาทและความรู้ความสามารถที่สาคัญของนักวิชาชีพ
สารสนเทศงานข้อมูลท้องถิ่นของห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคของไทย โดยอาจารย์ผุสดี นนทคาจันทร์
ตามที่อาจารย์ ผุสดี นนทคาจันทร์ อาจารย์ประจาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก ของ The Swedish School of Library and
Information Science, University of Boras ประเทศสวีเดน ได้ทาวิจัย เรื่อง บทบาทและความรู้ความสามารถที่
สาคัญของนักวิชาชีพสารสนเทศงานข้อมูลท้องถิ่นของห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคของไทย ซึ่งได้ดาเนินงาน
มาได้ระยะหนึ่งแล้ว และรายงานการดาเนินงานเกี่ยวกับการทาวิจั ยดังกล่าวให้คณะทางานได้รับทราบว่าขณะนี้ได้
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและภาระงานของคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นตาม
เอกสารข้อมูลและคาสัมภาษณ์เท่าที่จะสามารถรวบรวมได้ เพื่อใช้ประกอบการรายงานการศึกษาให้กับภาควิชา
และทาง University of Boras ประเทศสวีเดน ได้พิจารณาให้ความคิดเห็นในเบื้องต้น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ด้วยคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จัดประชุมคณะทางาน

- ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ วันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑๖๐๗ อาคารบริหารชั้น ๖
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี จึงนาเสนอเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะทางาน
ข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ประเด็นที่เสนอ
- เสนอเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดาเนินงานของคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นด้านต่างๆ ดังนี้
๓.๑.๑ ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทย และฐานข้อมูลวัดสาคัญ
สืบเนื่องจากปัญหาการพัฒนางานฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทยที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่าง
เต็มรูปแบบ อันเนื่องมาจากอุปสรรคเชิงเทคนิคของการจัดการฐานข้อมูลที่ไม่สามารถ Upload file รูปภาพขึ้น
ระบบและแสดงผลรูปภาพได้ ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้คณะทางานดาเนินการดังนี้
๑) จัดทาข้อมูล ดังกล่าวในรูปแบบบทความ และแปลงเป็นไฟล์ .pdf และมอบหมายให้ นางสาว
กฤติ กา สุ นทร ผู้ แทนคณะทางานจากส านักหอสมุด มหาวิทยาลั ยขอนแก่น สร้าง drive ใน Google แล้ ว ให้
คณะทางานแต่ละสถาบัน upload ข้อมูลของตัวเองเข้าไปไว้ใน drive ดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒) และมอบหมายให้ นางสาวกฤติ กา สุนทร ผู้แทนคณะทางานจากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ประสานกั บ ผู้ พัฒ นาระบบฐานข้อมูล ผ้ าพื้นเมือ งไทยปรับปรุงฐานข้อมูล ให้ ส ามารถใช้งานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ผู้แทนคณะทางานจากสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดาเนินการในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
๓.๑) พัฒนา/ปรับปรุงหน้าเว็บคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นใหม่ตามที่เห็นสมควร เนื่องจากเว็บของ
http://www.pulinet.org ยังไม่สามารถนาเสนอได้ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันประชุมคณะทางานข้อมูล
ท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๓.๒) นาข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทยและวัดสาคัญที่แต่ละสถาบันได้นาขึ้น Local google drive ไปปรับ
แต่ให้อยู่ในรูป e-Magazine และนาเสนอในเว็บคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นก่อน เพื่อให้คณะกรรมการอานวยการฯ
ได้เ ห็ น ผลการดาเนิ น งานก่อ นที่ป ระธานคณะท างานจะได้ รายงานความก้า วหน้ าและขออนุ มัติโ ครงการที่จ ะ
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
๔) มอบหมายให้ประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ประสานกับ เลขานุการคณะทางานเทคโนโลยี
สารสนเทศผู้พัฒนาเว็บใหม่ของคณะทางานฯ เพื่อเร่งการดาเนินงานพัฒนาเว็บให้สามารถปฏิบัติงานได้ในเร็ววัน
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

- ๑๒ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เว็บไซต์ของคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
สืบเนื่องจากปัญหาการใช้งาน Web server ของ PULINET ที่ไม่สามารถใช้งานได้บ่อยครั้ง ทาให้การ
ดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของคณะทางานติดขัด โดยเฉพาะเว็บไซต์ของคณะทางาน ซึ่งประธานคณะทางานได้
ประสานและนาข้อมูล Link ที่ต้องการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของข่ายงานฯ ให้กับคณะทางานเทคโนโลยีของข่ายงานฯ
เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้คณะทางานฯ สามารถจัดการเว็บไซต์ของคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นได้ ที่ประชุมจึงเห็น
ควรให้นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ผู้แทนคณะทางานจากสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนา
เว็บไซต์ของคณะทางานขึ้นโดยใช้ WordPress แล้วจึงนาไปเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค PULINET ต่อไป
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๔.๒ โครงการ “ภาคภูมิ แผ่นดินไทย”
ประธานคณะทางานได้น าเสนอโครงการ “ภาคภูมิ แผ่ นดินไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
เรื่องราวที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทย และเสนอให้ที่ประชุมนาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้
จากการระดมสมอง เรื่องการพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นระดับชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาประกอบการพิจารณา จัดทาโครงการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลท้องถิ่น
ระดับชาติ ของ๕ระทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภู มิภาค เพื่อเผยแพร่และให้บริการ
สาระความรู้กับประชาชนชาวไทยต่อได้ รวมทั้งขยายการดาเนินงานไปยังสถาบันในเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในแต่ละสถานบัน เพื่อให้การดาเนินงานสามารถเข้าถึงท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และประธานคณะทางานฯ จะนาไปทาแผนปฏิบัติการและโครงการเพื่อขอ
ความเห็นชอบดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
๔.๓ ข้อเสนอแนะจากประธานและเลขานุการคณะกรรมการอานวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค ต่อคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอานวยการการฯ ในการประชุ มจัดทาแผนกลยุทธ์ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET Focus) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น คณะทางานได้ร่วมกันทบทวนและ
พิจารณาการดาเนิน กิจกรรม/โครงการ ให้ตอบสนองนโยบายของคณะกรรมการอานวยการฯ ซึ่งพบว่าคณะทางาน
ได้ดาเนินงานมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ พันธกิจที่ ๑ พัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของสมาชิกใน
ข่า ยงาน ใน ข้อ ที่ ๑ คลั งสารสนเทศ PULINET (PULINET Archives) ให้ ค ณะท างานรวบรวมสารสนเทศของ
คณะทางานจั ดทาเป็ น ไฟล์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งได้แก่ ผลงาน รายงานการประชุม นาส่ งคณะทางานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ข่ายงานฯ

- ๑๓ มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ซึ่งสารสนเทศดังกล่าวคณะทางานได้จัดทาไว้แล้ว แต่มีบางส่วนที่ยังไม่
ครบถ้วน จึงมอบให้คณะทางานช่วยกันรวบรวมให้ครบถ้วน สารสนเทศใดยังไม่จัดทาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้
ดาเนินการให้ด้วย
๔.๓ แผนปฏิบัติการ คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ประธานคณะทางานได้เสนอที่ประชุมคณะทางานฯ ร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และแผนงาน/โครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่เห็นสมควรว่าน่าจะดาเนินการ อาทิ
โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลข้อมูลท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทางานข้อมูลท้องถิ่ น โครงการ
คลังสารสนเทศ PULINET รวมถึงโครงการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้สารสนเทศท้องถิ่นที่คณะทางานพัฒนาขึ้น ซึ่ง
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอย่างกว้างขวาง
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
๔.๔ ร่างขอบเขตเนื้อหาหนังสือการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
สืบ เนื่องจากคณะทางานฯ ได้มีการจัดทาข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูล ท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง
ประธานคณะทางานฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทาหนังสือเรื่อง “การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น ” ซึ่งเป็นการ
นาองค์ความรู้ในการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น มาถ่ายทอดกระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงานรูปแบบต่างๆ
เพื่อการสนับสนุนการพัฒนา “คลังสมบัติดิจิทัล ภูมิใจแผ่นดินไทย” ของรัฐบาลและเพื่อเป็นข่ายงานหลักในการ
พัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลท้องถิ่นไปยังเครือข่ายและสถาบันใกล้เคียงมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเห็นควรมอบประธานคณะทางานฯ ได้สรุป บท ตอน และขอบเขต
เนื้อหา เพื่อเป็นแนวทางและจะได้มอบหมายให้คณะทางานนาไปเขียนต่อไป
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น (ถ้ามี)
๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดาเนินงานของคณะทางานฯ รวมทั้งโครงการวิจัย เพื่อการ
เสริมสร้างศักยภาพของคณะทางานฯ ร่วมกัน
ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในการดาเนินงานของคณะทางาน ซึ่งทุก
ข้อคิดเห็นล้วนเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาการดาเนินงานของคณะทางานในก้าวต่อๆ ไป สรุปประเด็นได้
ดังนี้
๕.๑.๑ ข้ อ มูล ผลงาน ของคณะท างานฯ อาจยัง ไม่เ ป็ นที่ รู้ จั ก เพื่อ ให้ ผู้ ใ ช้ไ ด้ รับ รู้ และใช้
ประโยชน์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะทางานให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
๕.๑.๒ ในส่ ว นของการท างานของผู้ แ ทนคณะท างานนั้ น ผู้ แ ทนสถาบั น ที่ เ ข้ า มาเป็ น
คณะทางานใหม่ ได้เกิดแนวความคิดในการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจและ
ความรักที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ๑๔ ๕.๒ การเลือกประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑
ประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จะหมดวาระลงตามปีงบประมาณ
๒๕๕๙ นี้ จึ งเสนอให้ ที่ ป ระชุ มได้ ท บทวนรายชื่ อผู้ แ ทนคณะทางานจากสถาบั นต่ า งๆ ว่ า มีส ถาบัน ใดที่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงผู้แทนคณะทางานบ้าง ขอให้ทาบันทึกแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้แทนคณะทางานมาถึงประธานคณะทางาน
ข้อมูล ท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙ เพื่อจะได้ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ต่อไป
นอกจากนี้ ประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นยังให้ที่ประชุมฯ ร่วมกันเสนอชื่อประธานคณะทางาน
ข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ด้วย ที่ประชุม
เสนอให้ น ายชัย วัฒ น์ น่ าชม ผู้ แ ทนคณะทางานข้อมูล ท้องถิ่น มหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราช เป็นประธาน
คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑
อีกวาระหนึ่ง
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเห็นควรมอบประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นจัดทาคาสั่งเพื่อ
แต่งตั้งคณะทางานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ต่อไป
๕.๓ กาหนดประชุมคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นครั้งต่อไป
การประชุมคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นครั้งต่อไป ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๐
โดยวันและเวลาในการประชุมจะได้นัดหมายและแจ้งคณะทางานทราบต่อไป
๕.๔ กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ร่วมกิจกรรมโครงการการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ โดยร่วมกิจกรรมดังนี้
๑. รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน คือ
ศาสตราจารย์ เ กีย รติคุณ ดร.ฉวีลั ก ษณ์ บุณ ยะกาญจน บรรยายเรื่ อง “การจั ดการสารสนเทศท้ องถิ่ น ” และ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุล ธิดา ท้ว มสุ ข บรรยายเรื่อง “ก้าวสู่ ดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ส ารสนเทศ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ” เป็ นการพัฒนาศักยภาพคณะทางานด้านการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้อย่างดี ยิ่ง โดย
ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนีป้ ระกอบด้วย บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และนักวิชาการ จานวนทั้งสิ้น ๑๒๔ คน
๒. ผู้แทนคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จาก ๕
ภูมิภ าค ๖ สถาบั น บรรยายเกี่ย วกับ การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในภูมิภ าคของประเทศไทย เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและการดาเนินงานด้านการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นของหน่วยงาน ได้แก่

- ๑๕ ๑) นนทบุรีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย นายชัยวัฒน์ น่าชม
๒) ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นางณัฐพร เดชชัย
๓) งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์
๔) ศูนย์สนเทศภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ
๕) ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โดย นางนฤมล บุญญานิตย์
๖) หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย นางจุฑารัตน์ ปานผดุง
๓. ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหารูปแบบและแนวทางการจัดการ
สารสนเทศท้องถิ่นในประเทศไทย ว่าควรมีการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นระดับชาติเพื่อสร้างความภาคภูมิใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเป็นมรดกของชาติสาหรับอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
ความเป็นไทยผ่านสารสนเทศท้องถิ่นระดับชาติที่แต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น สรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้
๑) ควรมีการกาหนดรู ปแบบการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นให้ เป็นมาตรฐานสากลระดับชาติ
มาตรฐานเดีย วกัน ในทุกๆ กระบวนการ ตั้งแต่การรวบรวม จัด เก็บ การจัดหมวดหมู่ การแปลง ตกแต่งและ
ตรวจสอบสารสนเทศดิจิทัล การทารายการสารสนเทศดิจิทัล และการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น
๒) กาหนดหมวดหมู่สารสนเทศท้องถิ่นตามหมวดหมู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมกาหนดขึ้น ๙ หมวดหมู่
๓) จั ด ท าหลั ก สู ต ร/การฝึ ก อบรมบุ ค ลากรที่ จ ะด าเนิ น งานการจั ด การสารสนเทศท้ อ งถิ่ น ที่
ครอบคลุมครบทุกกระบวนการ
๔) ให้ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นหน่วย งานกลางในการพัฒนา
และรับผิดชอบดูแลการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางณัฐพร เดชชัย
คณะทางานและเลขานุการคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

นายชัยวัฒน์ น่าชม
ประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

