รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ครั ้งที่ 4/2559
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้ องประชุมสุรัตน์ 1 ชั ้น 2 อาคารสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิต
********************************
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์ศนั สนีย์
2. อาจารย์สจุ ิตรา
3. อาจารย์ดษุ ษา
4. อาจารย์เพิมทรัพย์
5. อาจารย์ สรุ ี รัตยา

อดทน
สีหาอาจ
โชติกวิบูลย์
ศรี สวุ รรณ
บุญแสนแผน

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรังสิต

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ถาดเกษม
สิริวนั ต์
อินทร์ ศรี
รําจวนจร
เกิดอยู่
แสงพันธุรุง
บุญเตาชู

วิทยาลัยเซาธ์ อีสท์บางกอก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อุทศั น์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ผู้ลาประชุม
1. อาจารย์เด่นดารา
2. อาจารย์ชิดชนก
3. อาจารย์นิรชา
4. อาจารย์ปราณี
5. อาจารย์ไพจิตร
6. อาจารย์วนั ทิพย์
7. อาจารย์ศิริรัตน์
ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. อาจารย์จิระวรรณ
เปิ ดประชุม เวลา 13.00 น.
อาจารย์อฎั ฐิ ภา จุลพิสฐิ ผู้อํานวยการศูนย์ สนเทศและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวต้ อนรับ ผู้เข้ าร่วมประชุม
ทั ้ง 2 กลุม่ งานฯ และแนะนําคุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ จากสํานักพิมพ์ต้นฉบับ ที่ได้ นําหนังสือแผนที่ธนบุรี จ.ศ. 1247 และ แผนที่กรุงเทพฯ
จ.ศ. 1247 มอบให้ กบั สถาบันที่เข้ าร่วมประชุมกลุม่ งานฯ สถาบันละ 2 ชุด พร้ อมกับได้ เล่าถึงความเป็ นมาในการจัดพิมพ์หนังสือ เมื่อรับ
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มอบหนังสือและถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกเรียบร้ อยแล้ วทั ้ง 2 กลุ่มงานฯ ได้ แยกย้ ายประชุมตามห้ องที่ได้ จดั ไว้ สําหรับกลุม่ งานพัฒนาฯ เมื่อ
คณะอนุกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ ว รองประธานฯ ที่ทําหน้ าที่แทนประธานได้ กล่าว เปิ ดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ
ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 การเสนอความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัยในเรื่องของ iThesis โดยมี 2 กรณีคือ ลงนามทั ้งหมดกับอพส. และลงนาม
เฉพาะสถาบัน
1.2 การนําเสนอวิจยั ทางอุตสาหกรรมโดยเปิ ดให้ ใช้ 1ภาคการศึกษา โดยทางทีมเลขา อพส. ได้ ติดต่อไปแต่ละสถาบันเพื่อให้
ทดลองใช้
1.3 การนําเสนอ Ebook Ookbee (อุ๊คบี) สําหรับสถาบันที่มีงบประมาณที่จํากัด โดยนําเสนอในราคา 24,000.00 บาท/ปี โดยมี
การทดลองใช้ 90 วัน
1.4 ความร่วมมือของกลุม่ สถาบันที่ใช้ โปรแกรม EDS ให้ บริการสืบค้ น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้ องสมุด TU-THAIPUL โดยมีความ
ร่วมมือของ 5 สถาบันระหว่างห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน 4 สถานบัน ได้ แก่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สํานักหอสมุดและศูนย์การ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย หอการค้ าไทย ศูนย์ สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 1 แห่ง คือ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันใดที่ต้องการทดลองใช้ ให้ ติดต่อที่ทีมงานเลขา อพส.
1.5 บริษัท บุ๊คส์โปรโมชัน่ ได้ มีการการนําเสนอราคาสําหรับการใช้ โปรแกรม turnitin ที่เป็ นโปรแกรมที่ใช้ ตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานการเขียนทางวิชาการ สําหรับสถาบันที่ใช้
1.6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสูด่ ิจทิ ลั เพื่อความยัง่ ยืน ระหว่างวันที่
15-16 กันยายน 2559 ณ อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1.7 การจัดอบรม ของกลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กับตัวแทนสมาชิกกลุ่มงานต่างๆ ในเรื่องของการใช้ โปรแกรม joomla
เพื่อใช้ ในการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์อพส. โดยจัดอบรมในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั ้น 2 สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ 3/2559
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั ้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยมีการแก้ ไขดังนี ้
หน้ าที่ 1 ลําดับที่ 10 “อนุกรรมการและเลขนุการ” แก้ ไขเป็ น “อนุกรรมการและเลขานุการ”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 อาจารย์ศนั สนีย์ อดทน รองประธานฯ ทําหน้ าที่แทนประธาน ได้ นําโครงการทั ้ง 3 โครงการ มาพิจารณาในที่ประชุม
ดังนี ้
3.1.1 โครงการศึกษาการบอกรับฐานข้ อมูลออนไลน์ : กรณีศกึ ษาฐานข้ อมูล Science Direct โดยให้ แต่ละ
มหาวิทยาลัยที่สนใจและต้ องการใช้ สามารถติดต่อมายังทีมเลขาอพส. เพื่อสอบถามรูบแบปและราคาที่เหมาะสมสําหรับงบประมาณและ
สาขาที่เหมาะสมสําหรับแต่ละมหาวิทยาลัย
3.1.2 โครงการ อพส. บริการสังคม “แบ่งปั นความรู้สชู่ ุมชน” ซึง่ เป็ นโครงการที่จะทําร่ วมกันกับทุกกลุม่ งาน และกลุม่
งานวิเคราะห์ฯ ได้ มีการจัดทําโครงการนี ้เป็ นโครงการต่อเนื่องของกลุม่ งานวิเคราะห์ฯ ด้ วย ซึง่ จะต้ องมีการร่วมมือและทํางานร่วมกันโดยจะมี
การสรุปในการทํางานด้ วยกันในการประชุมครั ้งต่อไป
3.1.3 โครงการวิจัยทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ รับอภินนั ทนาการ ได้ มอบหมายให้ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
เขียนแนวทางและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับวิธีจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ รับอภินนั ทนาการ ตั ้งแต่การดําเนินการรับเข้ าจนถึง
การออกให้ บริ การหรือส่งต่อให้ กบั หน่วยงานอื่น เพื่อจะใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการทําโครงการวิจยั ทรัพยากรสารสนเทศที่
ได้ รับอภินนั ทนาการต่อไป โดยให้ นําข้ อมูลมาเพื่อพิจารณาร่วมกันในการประชุมครัง้ ต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มีเรื่องเสนอพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
5.1 ที่ประชุมกําหนดการประชุมครั ้งที 5 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยา
เขตร่มเกล้ า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 16.00 น.
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อาจารย์สรุ ีรัตยา บุญแสนแผน
(เลขานุการและผู้บนั ทึกรายงานการประชุม)

อาจารย์เด่นดารา ถาดเกษม
(ประธานและผู้ตรวจรายงานการประชุม)

