
รายงานการประชมุคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมดุสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

กลุม่งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

ครัง้ที่ 4/2559 

วนัพธุที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชมุสรัุตน์ 1 ชัน้ 2 อาคารสรัุตน์ โอสถานเุคราะห์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  

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

ผู้มาประชมุ  

1.  อาจารย์ศนัสนีย์  อดทน    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   อนกุรรมการ  

2.  อาจารย์สจิุตรา  สหีาอาจ   มหาวิทยาลยักรุงเทพ   อนกุรรมการ 

3. อาจารย์ดษุษา  โชติกวิบูลย์  มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  อนกุรรมการ 

4.  อาจารย์เพิมทรัพย์ ศรีสวุรรณ  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ   อนกุรรมการ 

5. อาจารย์สรีุรัตยา  บญุแสนแผน   มหาวิทยาลยัรังสติ    อนกุรรมการและเลขานกุาร 

  

ผู้ลาประชุม 

1.   อาจารย์เด่นดารา ถาดเกษม  วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก    ประธานอนกุรรมการ 

2.   อาจารย์ชิดชนก สริิวนัต์    มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน อนกุรรมการ 

3.   อาจารย์นิรชา  อินทร์ศรี   สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น   อนกุรรมการ 

4.   อาจารย์ปราณี  รําจวนจร   มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   อนกุรรมการ  

5.   อาจารย์ไพจิตร  เกิดอยู่   มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์    อนกุรรมการ 

6.   อาจารย์วนัทิพย์ แสงพนัธุรุง  มหาวิทยาลยัรัตนบัณฑิต   อนกุรรมการ   

7. อาจารย์ศิริรัตน์   บญุเตาช ู  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต   อนกุรรมการ 

 

ผู้ เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์จิระวรรณ  อทุศัน์   มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 

 

 เปิดประชมุ เวลา 13.00 น. 

                 อาจารย์อฎัฐิภา จลุพิสฐิ  ผู้อํานวยการศนูย์สนเทศและศนูย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลยักรุงเทพ  กลา่วต้อนรับ ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

ทัง้ 2 กลุม่งานฯ และแนะนําคณุธงชยั ลขิิตพรสวรรค์ จากสาํนกัพิมพ์ต้นฉบบั ที่ได้นําหนงัสอืแผนที่ธนบุรี จ.ศ. 1247 และ แผนที่กรุงเทพฯ  

จ.ศ. 1247  มอบให้กบัสถาบนัที่เข้าร่วมประชุมกลุม่งานฯ สถาบนัละ 2 ชดุ พร้อมกบัได้เล่าถงึความเป็นมาในการจัดพิมพ์หนงัสอื เม่ือรับ
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มอบหนงัสอืและถ่ายรูปเป็นที่ระลกึเรียบร้อยแล้วทัง้ 2 กลุ่มงานฯ ได้แยกย้ายประชมุตามห้องที่ได้จดัไว้ สาํหรับกลุม่งานพฒันาฯ เม่ือ

คณะอนกุรรมการฯ มาครบองค์ประชมุแล้ว  รองประธานฯ ที่ทําหน้าที่แทนประธานได้กล่าว เปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ 

ดงันี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

 

 1.1 การเสนอความร่วมมือกบัจฬุาลงกรณ์หาวิทยาลยัในเร่ืองของ iThesis โดยมี 2 กรณีคือ ลงนามทัง้หมดกบัอพส. และลงนาม

เฉพาะสถาบนั 

              1.2 การนําเสนอวิจยัทางอตุสาหกรรมโดยเปิดให้ใช้ 1ภาคการศกึษา โดยทางทีมเลขา อพส. ได้ติดต่อไปแต่ละสถาบนัเพื่อให้

ทดลองใช้ 

              1.3 การนําเสนอ Ebook  Ookbee (อุ๊คบี) สาํหรับสถาบันที่มีงบประมาณที่จํากดั โดยนําเสนอในราคา 24,000.00 บาท/ปี โดยมี

การทดลองใช้ 90  วนั 

              1.4  ความร่วมมือของกลุม่สถาบนัที่ใช้ โปรแกรม EDS ให้บริการสบืค้น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL โดยมีความ

ร่วมมือของ 5  สถาบนัระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลยัเอกชน 4 สถานบนั ได้แก่สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต สาํนักหอสมดุและศูนย์การ

เรียนรู้ มหาวิทยาลยักรุงเทพ สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยั หอการค้าไทย ศนูย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ และ

มหาวิทยาลยัของรัฐ 1 แห่ง คือ หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยสถาบนัใดที่ต้องการทดลองใช้ให้ติดต่อที่ทีมงานเลขา อพส. 

              1.5 บริษัท บุ๊คส์โปรโมชัน่ได้มีการการนําเสนอราคาสาํหรับการใช้โปรแกรม turnitin ที่เป็นโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบการคดัลอก

ผลงานการเขียนทางวิชาการ สาํหรับสถาบนัที่ใช้ 

              1.6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตวัเล่มสูดิ่จิทลัเพื่อความยัง่ยืน ระหว่างวนัที่ 

15-16 กนัยายน  2559 ณ อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 

              1.7 การจดัอบรม ของกลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับตวัแทนสมาชิกกลุ่มงานต่างๆ ในเร่ืองของการใช้โปรแกรม joomla  

เพื่อใช้ในการดแูลและปรับปรุงเว็บไซต์อพส. โดยจดัอบรมในวนัที่ 4 สงิหาคม 2559 ที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชัน้  2  สาํนกัหอสมดุ 

มหาวิทยาลยัรังสติ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 3/2559 
 
 ที่ประชมุรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ที่ 3/2559  เม่ือวนัพธุที่ 18 พฤษภาคม  2559  โดยมีการแก้ไขดงันี ้

หน้าที่ 1 ลาํดบัที่ 10 “อนกุรรมการและเลขนุการ” แก้ไขเป็น “อนกุรรมการและเลขานกุาร” 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสบืเน่ือง  

       3.1 อาจารย์ศนัสนีย์ อดทน รองประธานฯ ทําหน้าที่แทนประธาน ได้นําโครงการทัง้ 3 โครงการ มาพิจารณาในที่ประชุม

ดงันี ้ 

            3.1.1 โครงการศึกษาการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ : กรณีศกึษาฐานข้อมลู Science Direct  โดยให้แต่ละ

มหาวิทยาลยัที่สนใจและต้องการใช้สามารถติดต่อมายังทีมเลขาอพส. เพื่อสอบถามรูบแบปและราคาที่เหมาะสมสําหรับงบประมาณและ

สาขาที่เหมาะสมสาํหรับแต่ละมหาวิทยาลยั  

            3.1.2  โครงการ อพส. บริการสงัคม “แบ่งปันความรู้สูชุ่มชน” ซึง่เป็นโครงการที่จะทําร่วมกนักบัทกุกลุม่งาน และกลุม่

งานวิเคราะห์ฯ ได้มีการจัดทําโครงการนีเ้ป็นโครงการต่อเนื่องของกลุม่งานวิเคราะห์ฯ ด้วย ซึง่จะต้องมีการร่วมมือและทํางานร่วมกนัโดยจะมี

การสรุปในการทํางานด้วยกนัในการประชมุครัง้ต่อไป 

                 3.1.3  โครงการวิจัยทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินนัทนาการ ได้มอบหมายให้สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ

เขียนแนวทางและวิธีการดําเนินการเก่ียวกบัวิธีจัดการเก่ียวกบัทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินนัทนาการ ตัง้แต่การดําเนินการรับเข้าจนถงึ

การออกให้บริการหรือสง่ต่อให้กบัหน่วยงานอื่น เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกบัการทําโครงการวิจยัทรัพยากรสารสนเทศที่

ได้รับอภินนัทนาการต่อไป โดยให้นําข้อมลูมาเพื่อพิจารณาร่วมกนัในการประชมุครัง้ต่อไป 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  

 ไม่มีเร่ืองเสนอพิจารณา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  

            5.1 ที่ประชมุกําหนดการประชมุครัง้ที 5 ในวนัพธุที่ 28 กนัยายน  2559 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยา

เขตร่มเกล้า 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปิดประชมุ เวลา 16.00 น.  
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                                                  อาจารย์สรีุรัตยา บญุแสนแผน 

                                           (เลขานกุารและผู้บนัทกึรายงานการประชมุ)  

                                                                                                            

                                          อาจารย์เด่นดารา  ถาดเกษม                                                                    

       (ประธานและผู้ตรวจรายงานการประชุม) 

 


