
รายงานการประชมุคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมดุสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

กลุม่งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

ครัง้ที่ 3/2559 

วนัพธุที่ 8 มิถนุายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชมุ3-4 อาคารสาํนกังานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  

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

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.   อาจารย์ไพจิตร  เกิดอยู่   มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์    อนกุรรมการ 

7.   อาจารย์ศนัสนีย์  อดทน    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   อนกุรรมการ 

8.   อาจารย์สจิุตรา  สหีาอาจ   มหาวิทยาลยักรุงเทพ   อนกุรรมการ 

9.   อาจารย์วนัทิพย์ แสงพนัธุรุง  มหาวิทยาลยัรัตนบัณฑิต   อนกุรรมการ  

10. อาจารย์สรีุรัตยา  บญุแสนแผน   มหาวิทยาลยัรังสติ    อนกุรรมการและเลขนกุาร  

 

ผู้ลาประชุม  

1. อาจารย์ศิริรัตน์   บญุเตาช ู  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต   อนกุรรมการ 

 

 เปิดประชมุ เวลา 13.00 น. 

                 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ช่ืนวฒันา ผู้อํานวยการศูนย์สนเทศและหอสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ กลา่วต้อนรับ                     

ผู้ เข้าร่วมประชุมกลุม่งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ   เม่ือคณะอนกุรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานกลา่ว                            

เปิดประชมุและดําเนินการตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

 1.1 รายงานความคืบหน้าของกลุ่มงานต่างๆดงันี ้ 

     1.1.1 กลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - การต่ออายเุช่า Web Hosting ของอพส. จากบริษัทดาต้าเซิร์ฟ เน็ตเวร์ิค จํากดั ราคา  1,337.50 บาท 
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   - แผนการจัดอบรมเพิ่มพนูทกัษะด้านสารสนเทศ โดยจะมีการสาํรวจและอบรมสําหรับผู้ดแูลของกลุม่งานต่างๆ 

และผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะในเร่ืองของเว็บไซต์ระดบัเบือ้งต้น 

   - รวบรวมช่องทางการเข้าถงึแหล่งทรัพยากร โดยมีการเพิ่มลิงค์ฐานข้อมลูที่สถาบนัในเครือข่าย อพส. บอกรับ 

โดยจะทําลงิค์ให้สามารถไปที่หน้าเว็บไซต์ของฐานข้อมูลและรวบรวมลงิค์ของห้องสมดุ ของสถาบนัในเครือข่าย อพส. โดยสามารถคลกิเข้า

ไปที่ช่ือของแต่ละห้องสมดุได้ 

    1.1.2 กลุม่งานบริการสารสนเทศ 

   - โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารงานห้องสมุด 

   - โครงการอบรมการสบืค้นฐานข้อมูล โดยตัง้เป้าหมายอบรมให้กบัสมาชิกในกลุม่งานฯ  

   - โครงการศกึษาดงูานด้านการบริการ ซึง่อยู่ในช่วงพิจารณาสถานที่ศกึษาดงูานโดยพิจารณา 2 แห่งคือ 

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

   -โครงการทําวิจยั (งานประจําสูง่านวิจยั) R to R หวัข้อ การใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ของห้องสมดุ 

สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 

       1.1.3 กลุม่งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

   - โครงการพฒันาเสนอหวัเร่ืองใหม่   

   - โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชมุชนครัง้ที่ 3 

   - โครงการบริการสงัคมการวิจยั 

   - โครงการอบรมการลงรายการ RDA 

    1.1.4 กลุม่งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

   - โครงการการศึกษาการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ : กรณีศึกษาฐานข้อมลู ScienceDirect  ได้มีการสาํรวจ 

Collection และ Subject ที่บอกรับ และกรอกรายละเอียดข้อมูลลงในแบบฟอร์มขึน้ Google Drive แล้วบางสว่น 

   - โครงการ อพส. บริการสงัคมซึง่อยู่ระหว่างดําเนินการประสานงานจากคณะทํางาน กลุม่วิเคราะห์ฯ ที่กําลงั

พิจารณาคดัเลอืกสถานที่ดําเนินการ 

   -  โครงการวิจยัทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินนัทนาการอยู่ระหว่างการดําเนินการร่างโครงการ 

                         1.2 ความร่วมมือบริการยืมระหว่างห้องสมดุ ผ่าน EDS   (EBSCO Discovery Service) ระหว่าง 5 สถาบนั ได้แก่  

มหาวิทยาลยัเอกชน 4 สถาบนั คือ มหาวิทยาลยัรังสติ, มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, มหาวิทยาลยักรุงเทพ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย และ

มหาวิทยาลยัของรัฐ 1 สถาบนั คือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ในช่วง 6 เดือนแรก 

เป็นช่วงทดลองดําเนินการไม่มีค่าใช้จ่ายโดยจะเร่ิมให้บริการวนัพธุที่ 1 มิถนุายน 2559 

 1.3 ความคืบหน้าเร่ืองฐานข้อมลูออนไลน์ Uninet  โดยมีการสํารวจความต้องการบอกรับฐานข้อมลู14 ฐานจาก สกอ.

ได้รับการตอบกลบัจาก 28 สถาบนั พบว่า ฐานข้อมลูที่ต้องการสงูสดุ 3 อนัดบัคือ  Proquest Dissertations and Theses, ScienceDirect, และ 

ABI/INFORM Complete ซึง่จะต้องมีการทําเร่ืองขอรับการสนบัสนนุจากราคาภาคี ของ Uninet 
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 1.4 การจดังานสมัมนาวิชาการของอพส. ประจําปี 2559  ประธาน ได้เสนอในที่ประชมุ ให้มีการเลือ่นออกไปก่อน โดยให้

แต่ละสถาบนัช่วยคิดหวัข้อและช่วงเวลาในการจัดประชมุ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 2/2559  

 ที่ประชมุรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ที่ 2/2559  เม่ือวนัพธุที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2559  โดยมีการแก้ไขดงันี ้

 หน้าที่ 1 ข้อที่ 1.1 “ดร.ดาริการ ลทัธพิพฒัน์”  แก้ไขเป็น “รศ.ดร.วรกรณ์ สามโกเศศ”   

 หน้าที่ 3 ข้อที่ 3.1.2 บรรทดัที่ 2 “โรงเรียนวดับ้านด่าน” แก้ไขเป็น “โรงเรียนวดับ้านดาบ”  

 หน้าที่ 3 ข้อที่ 4.1.3 “โครงงานวิจัยทรัพยากร” แก้ไขเป็น “โครงการวิจยัทรัพยากรสารสนเทศ” 

  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสบืเน่ือง  

       3.1 อาจารย์เด่นดารา ถาดเกษม ประธานฯ ได้นําโครงการทัง้ 3 โครงการ มาพิจารณาในที่ประชุมดงันี ้ 

            3.1.1 โครงการศึกษาการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ : กรณีศกึษาฐานข้อมลู Science Direct  ที่ประชมุมีการ

ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบเพิ่มรายละเอียดข้อมลู Collection ที่แต่ละมหาวิทยาลยับอกรับ 

            3.1.2  โครงการ อพส. บริการสงัคม “แบ่งปันความรู้สูชุ่มชน”  ที่ประชมุได้มีการเปลีย่นแปลงโรงเรียนจากโรงเรียนวดั

บ้านดาบ จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา เป็นโรงเรียนท้ายเกาะ จงัหวดัปทมุธานี โดยมหาวิทยาลยัศรีปทมุเป็นผู้ ดําเนินการติดต่อและจะแจ้ง

ความคืบหน้าอีกครัง้ 

           3.1.3  โครงการวิจัยทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินนัทนาการ ประธานได้ดําเนินการเขียนโครงการเรียบร้อยแล้วและ

ได้นําเสนอในที่ประชมุเพื่อทราบพร้อมกบัมอบหมายให้แต่ละสถาบนัเขียนแนวทางและวิธีการดําเนินการเก่ียวกบัวิธีจัดการเก่ียวกบั

ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินนัทนาการ ตัง้แต่การดําเนินการรับเข้าจนถงึการออกให้บริการหรือส่งต่อให้กบัหน่วยงานอื่น เพื่อจะใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินการเก่ียวกบัการทําโครงการวิจยัทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินนัทนาการต่อไป โดยให้นําข้อมูลมาเพื่อพิจารณา

ร่วมกนัในการประชมุครัง้ต่อไป 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  

       4.1 ที่ปรึกษากลุ่มงานฯ ที่ประชุมได้มีการเสนอ ดร.มลวิัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อํานวยการสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ

เป็นที่ปรึกษากลุม่งานฯ โดยประธานจะทาบทามในวนัที่ประชมุ อพส. ใหญ่ ที่มหาวิทยาลยัรังสติ และจะแจ้งความคืบหน้าในครัง้ต่อไป 

       4.2 การแก้ไขแบบฟอร์มการกรอกการสาํรวจฐานข้อมูล Science Direct ที่มหาวิทยาลยับอกรับ โดยเพิ่มเติมรายละเอียด

ข้อมลู Collection ที่แต่ละมหาวิทยาลยับอกรับและเข้าไปกรอกข้อมลูลงในแบบฟอร์มขึน้ Google Drive ตามตารางที่ประกอบไปด้วย  

 

มหาวิทยาลยั Collection ที่บอกรับ 
Subject ที่

บอกรับ 

Fee Content (ช่ือ)/ราคา ราคา 
อายสุมาชิก 

ช่ือวารสาร US$ US$ บาท 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  

            5.1 ที่ประชมุกําหนดการประชมุครัง้ที่ 4 ในวนัพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

วิทยาเขตรังสิต 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปิดประชมุ เวลา 16.00 น.  

                                                                                                         

                                                  อาจารย์สรีุรัตยา บญุแสนแผน 

                                           (เลขานกุารและผู้บนัทกึรายงานการประชมุ)  

                                                                                                            

                                          อาจารย์เด่นดารา  ถาดเกษม                                                                    

       (ประธานและผู้ตรวจรายงานการประชุม) 

 


