รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ครั ้งที่ 3/2559
วันพุธที่ 8 มิถนุ ายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้ องประชุม3-4 อาคารสํานักงานอธิ การบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
********************************
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์เด่นดารา
2. อาจารย์ชิดชนก
3. อาจารย์ดษุ ษา
4. อาจารย์นิรชา
5. อาจารย์ปราณี
6. อาจารย์ไพจิตร
7. อาจารย์ศนั สนีย์
8. อาจารย์สจุ ิตรา
9. อาจารย์วนั ทิพย์
10. อาจารย์ สรุ ีรัตยา

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

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

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขนุการ

ผู้ลาประชุม
1. อาจารย์ศิริรัตน์

บุญเตาชู

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อนุกรรมการ

เปิ ดประชุม เวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา ผู้อํานวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้ อนรับ
ผู้เข้ าร่วมประชุมกลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อคณะอนุกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ ว ประธานกล่าว
เปิ ดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 รายงานความคืบหน้ าของกลุ่มงานต่างๆดังนี ้
1.1.1 กลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การต่ออายุเช่า Web Hosting ของอพส. จากบริษัทดาต้ าเซิร์ฟ เน็ตเวริ์ค จํากัด ราคา 1,337.50 บาท
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- แผนการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะด้ านสารสนเทศ โดยจะมีการสํารวจและอบรมสําหรับผู้ดแู ลของกลุม
่ งานต่างๆ

และผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะในเรื่องของเว็บไซต์ ระดับเบื ้องต้ น
- รวบรวมช่องทางการเข้ าถึงแหล่งทรัพยากร โดยมีการเพิ่มลิงค์ฐานข้ อมูลที่สถาบันในเครือข่าย อพส. บอกรับ
โดยจะทําลิงค์ ให้ สามารถไปที่หน้ าเว็บไซต์ของฐานข้ อมูลและรวบรวมลิงค์ของห้ องสมุด ของสถาบันในเครือข่าย อพส. โดยสามารถคลิกเข้ า
ไปที่ชื่อของแต่ละห้ องสมุดได้
1.1.2 กลุม่ งานบริ การสารสนเทศ
- โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารงานห้ องสมุด
ั สมาชิกในกลุม่ งานฯ
- โครงการอบรมการสืบค้ นฐานข้ อมูล โดยตั ้งเป้าหมายอบรมให้ กบ
- โครงการศึกษาดูงานด้ านการบริ การ ซึง่ อยู่ในช่วงพิจารณาสถานที่ศกึ ษาดูงานโดยพิจารณา 2 แห่งคือ
ห้ องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
-โครงการทําวิจยั (งานประจําสูง่ านวิจยั ) R to R หัวข้ อ การใช้ ฐานข้ อมูลออนไลน์ของห้ องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.1.3 กลุม่ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
- โครงการพัฒนาเสนอหัวเรื่องใหม่
- โครงการแบ่งปั นความรู้ส่ชู มุ ชนครั ้งที่ 3
- โครงการบริ การสังคมการวิจยั
- โครงการอบรมการลงรายการ RDA
1.1.4 กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- โครงการการศึกษาการบอกรับฐานข้ อมูลออนไลน์ : กรณีศึกษาฐานข้ อมูล ScienceDirect ได้ มีการสํารวจ
Collection และ Subject ที่บอกรับ และกรอกรายละเอียดข้ อมูลลงในแบบฟอร์ มขึ ้น Google Drive แล้ วบางส่วน
- โครงการ อพส. บริการสังคมซึง่ อยู่ระหว่างดําเนินการประสานงานจากคณะทํางาน กลุม่ วิเคราะห์ฯ ที่กําลัง
พิจารณาคัดเลือกสถานที่ดําเนินการ
ั ทนาการอยู่ระหว่างการดําเนินการร่างโครงการ
- โครงการวิจยั ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ รับอภินน
1.2 ความร่วมมือบริ การยืมระหว่างห้ องสมุด ผ่าน EDS (EBSCO Discovery Service) ระหว่าง 5 สถาบัน ได้ แก่
มหาวิทยาลัยเอกชน 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย และ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 1 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ในช่วง 6 เดือนแรก
เป็ นช่วงทดลองดําเนินการไม่มีค่าใช้ จ่ายโดยจะเริ่ มให้ บริ การวันพุธที่ 1 มิถนุ ายน 2559
1.3 ความคืบหน้ าเรื่องฐานข้ อมูลออนไลน์ Uninet โดยมีการสํารวจความต้ องการบอกรับฐานข้ อมูล14 ฐานจาก สกอ.
ได้ รับการตอบกลับจาก 28 สถาบัน พบว่า ฐานข้ อมูลที่ต้องการสูงสุด 3 อันดับคือ Proquest Dissertations and Theses, ScienceDirect, และ
ABI/INFORM Complete ซึง่ จะต้ องมีการทําเรื่องขอรับการสนับสนุนจากราคาภาคี ของ Uninet
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1.4 การจัดงานสัมมนาวิชาการของอพส. ประจําปี 2559 ประธาน ได้ เสนอในที่ประชุม ให้ มีการเลือ่ นออกไปก่อน โดยให้
แต่ละสถาบันช่วยคิดหัวข้ อและช่วงเวลาในการจัดประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 2/2559
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั ้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีการแก้ ไขดังนี ้
หน้ าที่ 1 ข้ อที่ 1.1 “ดร.ดาริการ ลัทธพิพฒ
ั น์” แก้ ไขเป็ น “รศ.ดร.วรกรณ์ สามโกเศศ”
หน้ าที่ 3 ข้ อที่ 3.1.2 บรรทัดที่ 2 “โรงเรียนวัดบ้ านด่าน” แก้ ไขเป็ น “โรงเรี ยนวัดบ้ านดาบ”
หน้ าที่ 3 ข้ อที่ 4.1.3 “โครงงานวิจัยทรัพยากร” แก้ ไขเป็ น “โครงการวิจยั ทรัพยากรสารสนเทศ”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 อาจารย์เด่นดารา ถาดเกษม ประธานฯ ได้ นําโครงการทั ้ง 3 โครงการ มาพิจารณาในที่ประชุมดังนี ้
3.1.1 โครงการศึกษาการบอกรับฐานข้ อมูลออนไลน์ : กรณีศกึ ษาฐานข้ อมูล Science Direct ที่ประชุมมีการ
ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบเพิ่มรายละเอียดข้ อมูล Collection ที่แต่ละมหาวิทยาลัยบอกรับ
3.1.2 โครงการ อพส. บริการสังคม “แบ่งปั นความรู้สชู่ ุมชน” ที่ประชุมได้ มีการเปลีย่ นแปลงโรงเรียนจากโรงเรียนวัด
บ้ านดาบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็ นโรงเรี ยนท้ ายเกาะ จังหวัดปทุมธานี โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็ นผู้ดําเนินการติดต่อและจะแจ้ ง
ความคืบหน้ าอีกครั ้ง
3.1.3 โครงการวิจัยทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ รับอภินนั ทนาการ ประธานได้ ดําเนินการเขียนโครงการเรี ยบร้ อยแล้ วและ
ได้ นําเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบพร้ อมกับมอบหมายให้ แต่ละสถาบันเขียนแนวทางและวิธีการดําเนินการเกีย่ วกับวิธีจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ รับอภินนั ทนาการ ตั ้งแต่การดําเนินการรับเข้ าจนถึงการออกให้ บริการหรือส่งต่อให้ กบั หน่วยงานอื่น เพื่อจะใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการทําโครงการวิจยั ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ รับอภินนั ทนาการต่อไป โดยให้ นําข้ อมูลมาเพื่อพิจารณา
ร่วมกันในการประชุมครั ้งต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ที่ปรึกษากลุ่มงานฯ ที่ประชุมได้ มีการเสนอ ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ ธีระ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็ นที่ปรึกษากลุม่ งานฯ โดยประธานจะทาบทามในวันที่ประชุม อพส. ใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต และจะแจ้ งความคืบหน้ าในครั ้งต่อไป
4.2 การแก้ ไขแบบฟอร์ มการกรอกการสํารวจฐานข้ อมูล Science Direct ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ โดยเพิ่มเติมรายละเอียด
ข้ อมูล Collection ที่แต่ละมหาวิทยาลัยบอกรับและเข้ าไปกรอกข้ อมูลลงในแบบฟอร์ มขึ ้น Google Drive ตามตารางที่ประกอบไปด้ วย

มหาวิทยาลัย Collection ที่บอกรับ

Subject ที่
บอกรับ

Fee Content (ชื่อ)/ราคา
ชื่อวารสาร

US$

ราคา
US$

บาท

อายุสมาชิก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
5.1 ที่ประชุมกําหนดการประชุมครั ้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
วิทยาเขตรังสิต
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 16.00 น.

อาจารย์สรุ ีรัตยา บุญแสนแผน
(เลขานุการและผู้บนั ทึกรายงานการประชุม)

อาจารย์เด่นดารา ถาดเกษม
(ประธานและผู้ตรวจรายงานการประชุม)

