รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ครั ้งที่ 2/2559
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้ องประชุม สํานักงานอธิการบดี ชั ้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
********************************
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์เด่นดารา
2. อาจารย์ชิดชนก
3. อาจารย์ดษุ ษา
4. อาจารย์นิรชา
5. อาจารย์ปราณี
6. อาจารย์พรพรรณ์
7. อาจารย์ไพจิตร
8. อาจารย์ศนั สนีย์
9. อาจารย์สจุ ิตรา
10. อาจารย์ สรุ ีรัตยา

ถาดเกษม
สิริวนั ต์
โชติกวิบูลย์
อินทร์ ศรี
รําจวนจร
เอี่ยมกลํ่า
เกิดอยู่
อดทน
สีหาอาจ
บุญแสนแผน

วิทยาลัยเซาธ์ อีสท์บางกอก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขนุการ

ผู้ลาประชุม
1. อาจารย์ศิริรัตน์

บุญเตาชู

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อนุกรรมการ

เปิ ดประชุม เวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีนัส นาควัชระ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวต้ อนรับ
ผู้เข้ าร่วมประชุมกลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อคณะอนุกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ ว ประธานกล่าว
เปิ ดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 ดร.ดาริการ ลัทธพิพฒ
ั น์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หมดวาระลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
1.2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ เปลีย่ นผู้อํานวยการสํานักหอสมุดใหม่เป็ น ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี
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1.3 อาจารย์พรพรรณ์ เอี่ยมกลํ่า สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอให้ สง่ จดหมายเชิญประชุม
กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ในนามอธิ การบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 1/2558
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั ้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยมีการแก้ ไขดังนี ้
หน้ าที่ 1 “รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้ าประชุม” แก้ ไขเป็ น “ผู้มาประชุม”
หน้ าที่ 1 “คณะอนุกรรมการ” แก้ ไขเป็ น “อนุกรรมการ”
หน้ าที่ 1 “ มหาวิทยาลัยเซาธ์ อีสท์บางกอก” แก้ ไขเป็ น “วิทยาลัยเซาธ์ อีสท์บางกอก”
หน้ าที่ 1 “รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้ าประชุม” แก้ ไขเป็ น “ผู้ลาประชุม”
หน้ าที่ 2 ข้ อที่ 4.1.1 “โครงการศึกษาการบอกรับฐานข้ อมูลออนไลน์” แก้ ไขเป็ น “โครงการศึกษาการบอกรับ
ฐานข้ อมูลออนไลน์ : กรณีศกึ ษาฐานข้ อมูล Science Direct
หน้ าที่ 2 ข้ อที่ 4.1.2 “โครงการ อพส. บริ การสังคม “แป่ งปั นความรู้ สชู่ มุ ชน”” แก้ ไขเป็ น “โครงการ อพส. บริการสังคม
“แบ่งปั นความรู้ส่ชู มุ ชน””
หน้ าที่ 2 ข้ อที่ 4.1.3 “โครงงานวิจัยทรัพยากรที่ได้ รับอภินนั ทนาการ” แก้ ไขเป็ น “โครงการวิจยั ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ได้ รับอภินนั ทนาการ”
หน้ า 2 ข้ อ 5.1 ระเบียบวาระการประชุม ให้ แก้ ไขจาก “ชุดที่/ครั ้งที่/ พ.ศ. เช่น 15/2/2559” แก้ ไขเป็ น “ครั ้งที่/พ.ศ.
เช่น 2/2559”
หน้ า 3 ข้ อ 5.2 “กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป” แก้ ไขเป็ น “กําหนดการประชุมครั ้งที่ 2/2559 ”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 อาจารย์เด่นดารา ถาดเกษม ได้ นําโครงการทั ้ง 3 โครงการ มาพิจารณาในที่ประชุมดังนี ้
3.1.1 โครงการศึกษาการบอกรับฐานข้ อมูลออนไลน์ : กรณีศกึ ษาฐานข้ อมูล Science Direct ทั ้งนี ้ ที่ประชุม
ให้ ไปดําเนินการปรับปรุงรายชื่อฐานข้ อมูลเดิมที่เคยสํารวจไว้ เพื่อให้ ถกู ต้ องและเป็ นปั จจุบนั รวมทั ้งให้ จดั ทําแบบฟอร์ มการสํารวจ
ฐานข้ อมูลเพื่อจะได้ จดั ทําให้ อยู่ในรูปแบบของ E-Library คือ E-book, E-news และ E-journal เป็ นต้ น

3

3.1.2 โครงการ อพส. บริการสังคม “แบ่งปั นความรู้ สชู่ ุมชน” ที่ประชุมได้ เสนอชื่อโรงเรียนที่จะไปออกค่ายอาสา
อยู่ 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดบ้ านด่าน จังหวัดลพบุรี และจะนําเสนอเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ในการประชุมครั ้งต่อไป เพื่อให้ ที่ประชุม
ได้ พิจารณาคัดเลือกเพียงโรงเรี ยนเดียวที่จะไปออกค่ายอาสาในโครงการนี ้และจะทําจดหมายเรียนเชิญทั ้ง 3 กลุ่มงานฯ เข้ าร่วมด้ วย
3.1.3 โครงการวิจยั ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ รับอภินนั ทนาการที่ประชุมเห็นควรให้ ปรับปรุงแก้ ไขจากโครงการเดิม
ที่กลุม่ ได้ ดําเนินการมาก่อนแล้ ว และมอบหมายให้ ประธานประสานงานกับเลขานุการเพื่อปรับรายละเอียดโครงการดังกล่าว
เพื่อนําเสนอในที่ประชุมครั ้งต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนการดําเนินงานของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ วาระสิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2560 ได้ มีการ
จัดทําโครงการสรุปได้ ดังนี ้
4.1.1 โครงการศึกษาการบอกรับฐานข้ อมูลออนไลน์ : กรณีศกึ ษาฐานข้ อมูล Science Direct
4.1.2 โครงการ อพส. บริการสังคม “แบ่งปั นความรู้ส่ชู มุ ชน
4.1.3 โครงงานวิจัยทรัพยากรที่ได้ รับอภินนั ทนาการ
รายละเอียดของโครงการและแผนการดําเนินการของโครงการจะมีการร่วมการพิจารณาในการประชุมครั ้งต่อไป
4.2 การสํารวจฐานข้ อมูล Science Direct มหาวิทยาลัยที่มีการบอกรับฐานข้ อมูลให้ กรอกรายละเอียดการบอกรับ
โดยอาจารย์ ไพจิตร เกิดอยู่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็ นผู้ออกแบบตารางที่จะใช้ กรอกข้ อมูลและอาจารย์นิรชา อินทร์ ศรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนนํ
ุ่ าแบบฟอร์ มขึ ้น Google Drive ให้ มหาวิทยาลัยที่บอกรับฐานข้ อมูล Science Direct เข้ าไปกรอก
ข้ อมูลตามตารางที่ประกอบไปด้ วย

มหาวิทยาลัย

Subject ที่บอกรับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

Fee Content (ชื่อ)/ราคา
ชื่อวารสาร

US$

ราคา
US$

บาท

อายุสมาชิก
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
5.1 ที่ประชุมกําหนดการประชุมครั ้งที่ 3 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
แต่เนื่องจากมีบางมหาวิทยาลัยปิ ดพักร้ อนจึงจะมีการกําหนดวันที่ประชุมใหม่ ซึง่ อาจารย์ ไพจิตร เกิดอยู่ จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 16.00 น.

อาจารย์สรุ ีรัตยา บุญแสนแผน
(เลขานุการและผู้บนั ทึกรายงานการประชุม)

อาจารย์เด่นดารา ถาดเกษม
(ประธานและผู้ตรวจรายงานการประชุม)

