-1รายงานการประชุมคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 9-10 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมฝ้ายคา สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าประชุม
1. นายชัยวัฒน์ น่าชม
สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. นางสาวชลลดา หงษ์งาม
สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. นางสาวพุทธชาติ เรืองศิริ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
4. นางสาวพิมพิกา วะสาร
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
5. นางสุพร ทิพย์จักร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
6. นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7. นายสิทธิชัย วิมาลา
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8. นางสาวพิชญา สาจันทร์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9. นายคนึง บัวพูล
สานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
10. นายทศพล จันทร์พวง
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. นางณัฐพร เดชชัย
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12. นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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-2รายชื่อผู้ลาประชุม
1. นางนฤมล บุญญานิตย์
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
2. นายกลสมรรถ พจนาวาณิชย์
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3. นางศรินญา สังข์ศิริ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. นางสมหญิง เจียสารัมย์
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
5. นางสาวนัสราห์ จาปากลาย
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. นางสาวพัชรินทร์ ช้างทอง
สานักหอสมุดกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. นางสาวกาญจนา แดนรักษ์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
8. นางสาวกฤตกา สุนทร
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. นางจุฑารัตน์ ปานผดุง
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ กล่าวต้อนรับ
เปิดการประชุม บรรยายและแนะนาสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ผุสดี นนทคาจันทร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดาเนินงานข้อมูลท้องถิ่นของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียน
นายชัยวัฒน์ น่าชม ประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

-3วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
ประธานคณะทางานได้แจ้งที่ประชุม ดังนี้
1.1.1 ผลงานทางวิชาการคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคโดยประธานคณะทางานได้ส่ง
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง เมทาดาทา (metadata) วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอผลงานของ
คณะทางานตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 โดยนาเสนอผลงานกลุ่มที่ 2 การบริการสารสนเทศ และการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM)
ภาคโปสเตอร์ จึงขอเชิญชวนคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นที่ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
PULINET ครั้งที่ 7 ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตัดสินรางวัลโปสเตอร์ด้วย เนื่องจากประธานนาเสนอในชื่อ
คณะทางานข้อมูลท้องถิ่นทุกคน
1.1.2 หนังสือ “3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน”
ตามที่คณะกรรมการอานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้จัดพิมพ์หนังสือเนื่อง
ในวาระครบรอบ 30 ปี ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ชื่อ “3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน”
จากการที่ได้อ่านข้อเขียน ความคิด ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมก่อตั้งและบริหารงานของข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคหลาย ๆ ท่านได้ให้ความสาคัญกับข้อมูลท้องถิ่นว่าเป็นอัตลักษณ์ความเป็น PULINET ที่เป็น
เอกลักษณ์เด่นของข่ายงาน ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ขอรณรงค์ให้ทุกสถาบัน สร้างสรรค์
งานข้อมูลท้องถิ่นให้มีความสาคัญและเป็นที่รู้จักของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพราะงานข้อมูลท้องถิ่นจะ
เป็นงานเชิงประวัตศาสตร์ที่มีคุณค่าทางด้านความทรงจาของประชาชนในโลกที่สังคมดิจิทัลเจริญก้าวหน้าไปมาก
สาหรับหนังสือ 3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืนนี้ ผู้แทนคณะทางานทุกท่านจะได้รับหนังสือคนละ 1 เล่ม ใน
ฐานะคณะทางาน จึงอยากให้คณะทางานทุกคนได้อ่านข้อเขียน ความคิด ความเห็นในหนังสือเล่มนี้ เพราะจะมี
ประโยชน์ต่อคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นอย่างมาก
1.1.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
ด้วยคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2559 ได้หมดวาระการดาเนินงาน ประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นได้ทาบันทึกถึง ประธานคณะกรรมการ
อานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ให้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ใหม่ ซึ่งคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
จะส่งให้ทุกสถาบันเพื่อรับทราบในโอกาสต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ

-41.๒ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ของ
คณะทางานข้อมูลท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตามที่ประธานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นได้นาเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอานวยการฯ เห็นชอบให้คณะทางานข้อมูลท้องถิ่นดาเนินโครงการ 4
โครงการ ได้แก่
1) โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลข้อมูลท้องถิ่น งบประมาณ 36,200 บาท (เอกสารแนบ
หมายเลข 1)
2) โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศ PULINET Archives งบประมาณ 18,500 บาท (เอกสารแนบ
หมายเลข 2)
3) โครงการวิเคราะห์และพัฒนาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ไม่ของบประมาณ (เอกสารแนบ
หมายเลข 3)
4) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น งบประมาณ 37,200 บาท (เอกสารแนบ
หมายเลข 4)
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 91,900 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3 รายงานผลการดาเนินงานคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่นาเสนอ
ต่อคณะกรรมการอานวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ประธานคณะทางานได้รายงานผลการดาเนินงานของคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ต่อคณะกรรมการอานวยการ รายละเอียดตามเอกสาร
แนบหมายเลข 5
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ. 2559
ในปีงบประมาณ 2559 คณะทางานได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินงานโครงการต่าง ๆ
ทั้งสิ้นจานวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) จาแนกเป็น
1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองและวัดสาคัญ จานวน 50,000 บาท อยู่ระหว่างการ
รวบรวมใบสาคัญรับเงินเพื่อส่งให้เหรัญญิกคณะกรรมการอานวยการ
2) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น จานวน 30,000 บาท โครงการนี้ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ เนื่องจากไม่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้

-5ความรู้แก่คณะทางาน แต่มีการดาเนินการพัฒนาศักยภาพคณะทางานโดยให้คณะทางาน
ข้อมูลท้องถิ่น ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่คณะทางานด้วยกันเอง
3) โครงการส่งเสริมการใช้สารสนเทศข้อมูลท้องถิ่น จานวน 10,000 บาท ดาเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว จานวน 10,000 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะทางาน
1.5.1 ผู้แทนจากสานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1) หนังสือ มสธ. ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดพิมพ์ หนังสือ มสธ.ใต้รม่ พระ
บารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมถวายราชสักการะและร่วมแสดงความอาลัย
อย่างหาที่สุดมิได้ในการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อแสดง
ความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานในโอกาสต่างๆ โดยการรวบรวมสารสนเทศจาก
เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเอกสารปฐมภูมิแล้วคัดเลือก เรียบเรียง พัฒนาเนื้อหาเป็นหนังสือและ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มสธ. ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์ครั้งแรกจานวน
4,000 เล่ม และได้ส่งมอบหนังสือนี้ให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนทุกมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
หนังสือ มสธ. ใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
หนังสือ มสธ. ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และหนังสือ มสธ. ใต้ร่ม พระบารมี
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ระหว่างดาเนินการได้จัดทา
หนังสือ มสธ. ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เพื่อเทิดพระเกียรติคุณ
และแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานในโอกาสต่างๆ รวมถึงหนังสือ มสธ.
ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ หนังสือ มสธ. ใต้ร่มพระบารมีกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ จานวนพิมพ์ 4,000 เล่ม/เรื่อง กาหนดออกหนังสือตามวาระโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพของทุกพระองค์
1.5.2 ผู้แทนจากสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1) งานข้อมูลท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2560 จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้ดาเนินโครงการ ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
โดยจะดาเนินการพัฒนาสารสนเทศและชี้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ วัดสาคัญ แหล่งโบราณคดี แหล่งชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

-61.5.3 ผู้แทนจากสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1) มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จาก ผศ. นาวี อุดร เป็น ผศ.ดร.วิชัย พัฒนพล ทาหน้าที่รักษา
ราชการแทนผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และมีการประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการสรรหาผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 30 มกราคม 2560
2) มหาวิทยาลัยนครพนมรับเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8
ต่อจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.5.4 ผู้แทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเรื่องแจ้ง
เพื่อทราบดังนี้
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสุรนารีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 โดยมีสัตว์นาโชค (Mascot) ชื่อ
พี่สุระ+น้องนารี ซึ่งเป็นแมวโคราชหรือแมวสีสวาด
2) งานสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา ได้จัดทาฐานข้อมูล พระยากาธรพายัพทิศ...เจ้าเมือง
นครราชสีมาคนสุดท้าย
1.5.5 ผู้แทนจากสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1) ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร มีโครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินงานนอกเหนือจากงานประจา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 5 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1.1) โครงการวิเคราะห์การใช้บริการสารสนเทศในศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ของ
ผู้ใช้บริการในปีการศึกษา ๒๕๕๙
1.2) โครงการวิเคราะห์สารสนเทศด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
สารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคอีสาน
ที่ให้บริการในศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
1.3) โครงการจัดการสารสนเทศหัตถกรรมท้องถิ่นอีสานเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับ
หัตถกรรมท้องถิ่นอีสาน สาหรับผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยคัดเลือกและ
รวบรวมวีดีทัศน์ที่มีประโยชน์จาก Youtube และจัดทาเป็นช่อง (channel) เพื่อให้บริการ และรวบรวมรายการ
บรรณานุกรมสารสนเทศเกี่ยวกับหัตถกรรมท้องถิ่นอีสานที่ให้บริการในศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร จัดทาเป็นเล่ม
เพื่อให้บริการ
1.4) จัดทาสารสนเทศประกอบครุภัณฑ์ชั้นหนังสือ เพื่อเป็นสารสนเทศอธิบายลักษณะและ
ประโยชน์ของครุภัณฑ์ชั้นหนังสือรูปทรงต่างๆ ของศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร เป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอีสานให้นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่เรียนรู้และเกิดความรักภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1.5) รวบรวมบทคัดย่องานวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรวบรวมบทคัดย่อ
งานวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจัดทาเป็นรูปเล่ม

-71.5.6 ผู้แทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดนิทรรศการ เราภูมิใจนิสิต ม.พะเยา เพื่อเป็นเกียรติ
ประวัติของนิสิตที่ได้รับรางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ กับนิสิตรุ่นน้อง ส่งเสริมให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ และ
นาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับ นโยบายของมหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่งได้กาหนดนโยบายและเป้าหมายพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มเน้นการผลิตบัณฑิต
และ มุ่งมั่นให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนของชาติให้เข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องการตามศักยภาพ และ
ความพร้อมของแต่ละบุคคล เพื่อนาความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง ให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ปณิธานของ
มหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom Community Empowerment) โดยจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2559 - 30 ธันวาคม 2559 ณ ห้องจัดนิทรรศการหอจดหมายเหตุฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา
2) ต้อนรับที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิพงศ์ โสมนัส ที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ และคุณประชา สุขสบาย นักจัดการความรู้ มิวเซียมสยามอาวุโส เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
3) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 18-19 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับเกียรติจากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จาเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาตรา
จารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้การต้อนรับ และนาคณะอธิการบดี
ชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
1.5.7 ผู้แทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ดังนี้
1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดาเนินการจัดหา server สาหรับการทาฐานข้อมูลท้องถิ่น
ของเชียงรายแล้ว โดยจะใช้ URL: www.localchaingrai.mfu.ac.th และอยู่ในระหว่างการดาเนินการติดตั้ง
server การจัดสร้างเว็บไซต์และนาเข้าข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ข้อมูลวัด ศิลปินพื้นบ้าน และศิลปกรรม
1.5.8 ผู้แทนจากสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1) งานข้อมูลภาคใต้ อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงและจัดภูมิทัศน์ห้องสาร
สนเทศภาคใต้ (จัดทาตู้โชว์ของดีของเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ และมุมบุคคลสาคัญของภาคใต้)
2) ดาเนินการจัดทา QR Code และ AR ให้กับของจริงของจาลองที่จัดหามาได้

-83) ปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะครบ 50 ปีของการก่อตั้ง สานักทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในโอกาสที่เป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้จะดาเนินการเปิดตัวห้องสารสนเทศภาคใต้
และฐานข้อมูลสารสนเทศภาคใต้ (Southern Information Database: SIBD)
1.5.9 ผู้แทนจากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น ได้รับ
งบประมาณในการจัดทาโครงการรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือ : เครื่องมือเกษตรล้านนา (รวมถึง ผ้า
พื้นเมืองและวัดสาคัญ)
2) กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สานักหอสมุด ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดทาหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในปี 2560 นี้ จะดาเนินการรวบรวมข้อมูลของ
ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น จะจัดทา
ฐานข้อมูล ดังนี้
3.1) Maejo Timeline
3.2) Timeline แม่โจ้กับโครงการหลวง
3.3) ฐานข้อมูลฐานเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3) กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น ได้ร่วมจัดทา "นิทรรศการราลึกพระมหา
กรุณาธิคุณกษัตริย์เกษตร" จัดแสดง ณ ศูนย์กาญจนาภิเษกฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2559
ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560
1.5.10 ผู้แทนจากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1) สภามหาวิทยาลัยศิลปากร มีมติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
อาจารย์ประจาคณะเภสัชศาสตร์ ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คนใหม่แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัย
ชาญ ถาวรเวช ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ
รายชื่อผู้เหมาะสมดารงตาแหน่งอธิการบดีให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นารายขึ้นทูลเกล้าฯ
เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ได้รับอนุมัติให้จัดทาโครงการ
สารวจและคัดสรรทรัพยากรทรงคุณค่า ของสานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่องานศูนย์ข้อมูลภาค
ตะวันตก : กรณีจังหวัดนครปฐม
1.5.11 ผู้แทนจากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1) ดาเนินการจัดทาคอลเลคชัน ห้องสมุดดิจิทัลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโครงการพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและข้อมูลพื้นถิ่นพิษณุโลก ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
2) แนะนาฐานข้อมูลผ้าของสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร (http://www.nuks.nu.ac.th/v3/?page_id=98)

-93) ขอส่งผู้แทนเพื่อเป็นคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นจานวน 2 ท่าน คือ นางธิดารัตน์ ใบสูงเนิน และ
นายทศพล จันทร์พวง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559
ด้วยคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จัดประชุมคณะทางาน ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม จึงนาเสนอเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559
ประเด็นที่เสนอ
- เสนอเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559
มติ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
ครั้งที่ 1/2559 โดยมีการแก้ไขดังนี้
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 15 แก้ไขจาก “อย่าต่อเนื่อง” เป็น “อย่างต่อเนื่อง”
บรรทัดที่ 18 แก้ไขจาก “13-30 กรกฎาคม 2559” เป็น “13-30 กรกฎาคม 2559”
บรรทัดที่ 19 แก้ไขจาก “ชั้น 4 อาคาร 2” เป็น “ชั้น 4 อาคาร 2”
บรรทัดที่ 20 แก้ไขจาก “2559” เป็น “2559” และ “1” เป็น “1”
บรรทัดที่ 21 แก้ไขจาก “2559” เป็น “2559”
หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 2 จากท้าย แก้ไขจาก “งานวาร” เป็น “งานวารสาร”
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 6 จากท้าย แก้ไขจาก “ข้มูล” เป็น “ข้อมูล”
หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 15, 17 แก้ไขจาก “กฤตยา” เป็น “กฤติกา”
หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 14 แก้ไขจาก “5ระ” เป็น “คณะ”
หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 5 จากท้าย แก้ไขจาก “คระ” เป็น “คณะ”
บรรทัดที่ 4 จากท้าย แก้ไขจาก “มาร” เป็น “มาณ”
หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 4 แก้ไขจาก “9” เป็น “9”

- 10 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แนวทางการแก้ปัญหาการพัฒนาฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทยและวัดสาคัญในท้องถิ่น
เนื่องจากยังไม่สามารถดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลผ้าและวัดได้
ปัจจุบันคณะทางานได้ดาเนินการจัดทา
บทความเกี่ยวกับผ้าพื้นเมืองและวัดสาคัญแล้ว โดยได้จัดทาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บไว้ที่ google drive
เพื่อรอการดาเนินการขั้นต่อไป ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะทางานที่ดาเนินการแล้วสถาบัน
ละ 2,500 บาท
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการฯ
ตามที่คณะกรรมการอานวยการฯ ได้อนุมัติให้คณะทางานท้องถิ่นดาเนินโครงการได้ จานวน 4 โครงการนั้น
เพื่อให้การดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ประธานคณะทางานจึงได้นาเสนอแผนปฏิบัติราชการแยกตาม
พันธกิจของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและภาระงานของคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นที่จะต้อง
รับผิดชอบในแต่ละโครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 6 และ 7
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
4.2 แนวทางการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์คณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
ประธานคณะทางานได้ประสานงานกับคณะทางานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทาเว็บไซต์ของคณะทางาน
แล้ว
ซึ่งคณะทางานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการให้แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์
โดย
URL
คือ
www.pulinet.org/local ในการนี้ประธานคณะทางานจะได้ติดตามงานให้เว็บไซต์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ที่
ประชุมให้ความเห็นว่า
หากดาเนินการเสร็จแล้วควรมีช่องทางให้คณะทางานข้อมูลท้องถิ่นสามารถเข้าไป
ปรับเปลี่ยนเนื้อหา การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและอื่น ๆ ที่สาคัญได้ซึ่งจะมีความคล่องตัวมากกว่า
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

- 11 วาระที่ 5 เรื่องอื่น (ถ้ามี)
5.1 กาหนดการประชุมคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นครั้งต่อไป
การประชุมคณะทางานข้อมูลท้องถิ่นครั้งต่อไป ครั้งที่ 2/2560 ประมาณเดือนเมษายน 2560 โดยวัน
และเวลาในการประชุมจุได้นัดหมายและแจ้งให้คณะทางานทราบต่อไป
5.2 กิจกรรมศึกษาดูงานวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560
คณะทางานได้เดินทางไปศึกษาดูงานธรรมชาติ พันธุ์ไม้อินทนนท์บริเวณหลังคาประเทศไทย ณ จุดสูงสุด
บนยอดดอยอินทนนท์ และศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม บ้านท้องฝาย อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าตีนจกแม่แจ่มหนึ่ง
เดียวในโลก
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นางณัฐพร เดชชัย
คณะทางานและเลขานุการคณะทางานข้อมูลท้องถิ่น
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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