
รายงานการประชมุคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมดุสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

กลุม่งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

ครัง้ที่ 2/2559 

วนัพธุที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชมุ สาํนกังานอธิการบดี ชัน้ 2 อาคารสาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์  

******************************** 

ผู้มาประชมุ  

1.   อาจารย์เด่นดารา ถาดเกษม  วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก    ประธานอนกุรรมการ 

2.   อาจารย์ชิดชนก สริิวนัต์    มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน อนกุรรมการ 

3.   อาจารย์ดษุษา  โชติกวิบูลย์  มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  อนกุรรมการ 

4.   อาจารย์นิรชา  อินทร์ศรี   สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น   อนกุรรมการ 

5.   อาจารย์ปราณี  รําจวนจร   มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   อนกุรรมการ 

6.   อาจารย์พรพรรณ์ เอี่ยมกลํ่า  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์   อนกุรรมการ  

7.   อาจารย์ไพจิตร  เกิดอยู่   มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์    อนกุรรมการ 

8.   อาจารย์ศนัสนีย์  อดทน    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   อนกุรรมการ 

9.   อาจารย์สจิุตรา  สหีาอาจ   มหาวิทยาลยักรุงเทพ   อนกุรรมการ 

10. อาจารย์สรีุรัตยา  บญุแสนแผน   มหาวิทยาลยัรังสติ    อนกุรรมการและเลขนกุาร  

 

ผู้ลาประชุม  

1. อาจารย์ศิริรัตน์   บญุเตาช ู  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต   อนกุรรมการ 

 

 เปิดประชมุ เวลา 13.00 น. 

                ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ วีนัส  นาควชัระ ผู้อํานวยการสาํนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ กล่าวต้อนรับ                     

ผู้ เข้าร่วมประชุมกลุม่งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ   เม่ือคณะอนกุรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานกลา่ว                            

เปิดประชมุและดําเนินการตามระเบียบวาระ ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

                1.1 ดร.ดาริการ ลทัธพิพฒัน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ หมดวาระลงในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

                1.2 สาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ได้เปลีย่นผู้อํานวยการสํานกัหอสมดุใหม่เป็น ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี 
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                  1.3  อาจารย์พรพรรณ์ เอี่ยมกลํ่า สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ ขอให้สง่จดหมายเชิญประชมุ                     

กลุม่งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ในนามอธิการบดีมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 1/2558  

 ที่ประชมุรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ที่ 1/2558  เม่ือวนัพธุที่ 18 พฤศจิกายน 2558  โดยมีการแก้ไขดังนี ้

 หน้าที่ 1 “รายนามคณะอนกุรรมการที่เข้าประชมุ” แก้ไขเป็น “ผู้มาประชมุ”   

 หน้าที่ 1 “คณะอนกุรรมการ” แก้ไขเป็น “อนกุรรมการ”  

 หน้าที่ 1 “ มหาวิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก” แก้ไขเป็น “วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก” 

 หน้าที่ 1 “รายนามคณะอนกุรรมการที่เข้าประชมุ” แก้ไขเป็น “ผู้ลาประชมุ” 

 หน้าที่ 2 ข้อที่ 4.1.1 “โครงการศกึษาการบอกรับฐานข้อมลูออนไลน์” แก้ไขเป็น “โครงการศกึษาการบอกรับ                 

ฐานข้อมลูออนไลน์ : กรณีศกึษาฐานข้อมลู Science Direct 

 หน้าที่ 2 ข้อที่ 4.1.2 “โครงการ อพส. บริการสงัคม “แป่งปันความรู้สูช่มุชน”” แก้ไขเป็น  “โครงการ อพส. บริการสงัคม 

“แบ่งปันความรู้สู่ชมุชน””  

 หน้าที่ 2 ข้อที่ 4.1.3 “โครงงานวิจัยทรัพยากรที่ได้รับอภินนัทนาการ” แก้ไขเป็น “โครงการวิจยัทรัพยากรสารสนเทศ              

ที่ได้รับอภินนัทนาการ”  

 หน้า 2 ข้อ 5.1 ระเบียบวาระการประชมุ ให้แก้ไขจาก “ชดุที่/ครัง้ที่/ พ.ศ. เช่น 15/2/2559” แก้ไขเป็น “ครัง้ที่/พ.ศ.               

เช่น 2/2559”   

                       หน้า 3 ข้อ 5.2 “กําหนดการประชมุครัง้ต่อไป” แก้ไขเป็น “กําหนดการประชมุครัง้ที่ 2/2559 ” 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสบืเน่ือง  

 3.1 อาจารย์เด่นดารา ถาดเกษม ได้นําโครงการทัง้ 3 โครงการ มาพิจารณาในที่ประชมุดังนี ้ 

       3.1.1 โครงการศกึษาการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ : กรณีศกึษาฐานข้อมลู Science Direct ทัง้นี ้ที่ประชมุ                   

ให้ไปดําเนินการปรับปรุงรายช่ือฐานข้อมูลเดิมที่เคยสาํรวจไว้ เพื่อให้ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั รวมทัง้ให้จดัทําแบบฟอร์มการสาํรวจ

ฐานข้อมลูเพื่อจะได้จดัทําให้อยู่ในรูปแบบของ E-Library คือ E-book, E-news และ E-journal เป็นต้น 
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       3.1.2  โครงการ อพส. บริการสงัคม “แบ่งปันความรู้สูชุ่มชน”  ที่ประชมุได้เสนอช่ือโรงเรียนที่จะไปออกค่ายอาสา            

อยู่ 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดบ้านด่าน จงัหวดัลพบุรี และจะนําเสนอเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ในการประชมุครัง้ต่อไป เพื่อให้ที่ประชมุ                    

ได้พิจารณาคดัเลอืกเพียงโรงเรียนเดียวที่จะไปออกค่ายอาสาในโครงการนีแ้ละจะทําจดหมายเรียนเชิญทัง้ 3 กลุ่มงานฯ เข้าร่วมด้วย 

       3.1.3  โครงการวิจยัทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินนัทนาการที่ประชุมเห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขจากโครงการเดิม          

ที่กลุม่ได้ดําเนินการมาก่อนแล้ว  และมอบหมายให้ประธานประสานงานกบัเลขานกุารเพื่อปรับรายละเอยีดโครงการดงักลา่ว                 

เพื่อนําเสนอในที่ประชุมครัง้ต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  

 4.1 แผนการดําเนินงานของกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ วาระสงิหาคม 2558-กรกฎาคม 2560 ได้มีการ              

จดัทําโครงการสรุปได้ดังนี ้

             4.1.1 โครงการศกึษาการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ : กรณีศกึษาฐานข้อมลู Science Direct  

            4.1.2 โครงการ อพส. บริการสงัคม “แบ่งปันความรู้สู่ชมุชน 

           4.1.3  โครงงานวิจัยทรัพยากรที่ได้รับอภินนัทนาการ 

       รายละเอียดของโครงการและแผนการดําเนินการของโครงการจะมีการร่วมการพิจารณาในการประชมุครัง้ต่อไป 

 4.2 การสาํรวจฐานข้อมลู Science Direct มหาวิทยาลยัที่มีการบอกรับฐานข้อมลูให้กรอกรายละเอียดการบอกรับ             

โดยอาจารย์ไพจิตร เกิดอยู่ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้ออกแบบตารางที่จะใช้กรอกข้อมลูและอาจารย์นิรชา อินทร์ศรี                    

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ นนําแบบฟอร์มขึน้ Google Drive ให้มหาวิทยาลยัทีบ่อกรับฐานข้อมลู Science Direct เข้าไปกรอก         

ข้อมลูตามตารางที่ประกอบไปด้วย  

 

มหาวิทยาลยั Subject ท่ีบอกรับ 
Fee Content (ช่ือ)/ราคา ราคา 

อายสุมาชิก 
ช่ือวารสาร US$ US$ บาท 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  

 

 5.1 ที่ประชมุกําหนดการประชมุครัง้ที่ 3 ในวนัพธุที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์                

แต่เนื่องจากมีบางมหาวิทยาลยัปิดพกัร้อนจงึจะมีการกําหนดวนัที่ประชมุใหม่ ซึง่อาจารย์ไพจิตร เกิดอยู่ จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า          

ต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปิดประชมุ เวลา 16.00 น.  

                                                                                                         

                                                  อาจารย์สรีุรัตยา บญุแสนแผน 

                                           (เลขานกุารและผู้บนัทกึรายงานการประชมุ)  

                                                                                                            

                                          อาจารย์เด่นดารา  ถาดเกษม                                                                    

       (ประธานและผู้ตรวจรายงานการประชุม) 

 


