รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ห้องสัมมนาและฝึกอบรม อาคาร ๑๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ปนัดดา บุญสิงห์
๒. อาจารย์พัชรินทร์ ยั่งยืน
๓. อาจารย์ปิยนุช ประใจครบุรี
๔. อาจารย์กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกูล
๕. อาจารย์ทวีศักดิ์ เพ็ชรทรัพย์
๖. อาจารย์พรชนก ละมูล
๗. อาจารย์ภัทรกร พิณทอง
๘. อาจารย์รุ่งวิภา มลาซู
๙. อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์
๑๐. อาจารย์กษมา เฮืองศรี
๑๑. อาจารย์พนิดา ว่องไวยุทธ์
๑๒. อาจารย์กิตติยา ไชยศรียา
๑๓. อาจารย์รัตนา พรหมสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาลัยเซาธ์อสี บางกอก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม
๑. อาจารย์ทัศนียา เชิดสูงเนิน
๒. อาจารย์สุภี วิหคไพบูลย์
๓. อาจารย์รุ้งลาวัลย์ ทัพมีบุญ
๔. อาจารย์บุญเจือ ลิมปนโอสถ
๕. อาจารย์จุฑานุช ศิริสว่าง
๖. อาจารย์สมชาย หิรญ
ั พานิช
๗. อาจารย์ปรัชญาวรรณ จันทะขาน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธาน
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๕ กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกกลุ่มงาน พร้อมทั้งแนะนาคณะทางาน อพส. ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชุดปัจจุบัน
( ชุดที่ ๑๕) ตลอดจนพันธกิจ และเป้าหมาย ดังนี้
๑

๑. ดร.จอมขวัญ
ผลภาษี
ประธาน อพส.
๒. อาจารย์ปนัดดา
บุญสิงห์
เลขานุการ
๓. อาจารย์พนิดา
ว่องไวยุทธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. อาจารย์รัชนี
เกษศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. อาจารย์พรชนก
ศรีพรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
๖. อาจารย์ศันสนีย์
อดทน
เหรัญญิก
อพส. อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย (สสอท.)
พันธกิจ ของ อพส.
สร้างข้อตกลงในความร่วมมือด้านการจัดหา การสนับสนุน และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกสถาบันสมาชิก ด้วยความประหยัด และยุติธรรม
ความเป็นมาของ อพส. จวบจนปัจจุบัน
๑. จากมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(อพส.) ครั้งที่ ๑๒/๑/๒๕๕๒ วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมสุรัตน์ ๑ อาคารหอสมุดสุรัตน์
โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีมติให้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
๑. กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
๒. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
๓. กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
๔. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีมติให้การส่งตัวแทนเข้าร่วมกลุ่มงานโดยพิจารณาหัวหน้างาน หรือผู้มีอานาจในการตัดสินใจรอง
จากหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมคณะทางาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ส่งเสริมการผลิตงานทางวิชาการ
๒. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของบุคลากร
๓. ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
๔. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ
ประธาน อพส. ได้ให้แนวคิดและนโยบายในการทางานของแต่ละกลุ่มงานฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจและเป้าหมายของ อพส. ดังนี้
พันธกิจ
Moving library to the national agenda อะไรคือเป้าหมายสาคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน การศึกษา
ต้องตอบสนองให้สอดคล้อง โดยห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้และคลังความรู้
เป้าหมาย
- พัฒนา Fair Use Guideline สาหรับชาว อพส. ใช้ร่วมกัน
- พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อชาว อพส.
- งานของแต่ละกลุ่มงาน ขอให้เน้นให้มีผลงานที่จับต้องได้
- นาเสนอในที่ประชุม อพส.
๒

- นาเสนอในงานวิชาการ หรือตีพิมพ์
- ขอมติใน อพส. ให้รางวัล สาหรับงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- จัดอบรมสัมมนาให้สมาชิก ๑-๒ ครั้ง ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
- จัด อพส. สัญจร ๑ ครั้ง
- จัดสัมมนา ๒ ครั้ง (กรุงเทพ และภูมิภาค) ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และมีนาคม ๒๕๖๐
พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อชาว อพส. Resource Sharing
Internal Use
External Use
จัดทาฐานข้อมูลสถาบันสมาชิก อพส. ให้สามารถ Upload
ได้ด้วยตนเอง
จดหมายข่าว อพส.
จดหมายข่าว อพส.
ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา (ลูกค้างานสัมมนา) ใช้สื่อสาร
ข่าวสาร อพส. งานสัมมนา และงานอบรมต่างๆ
Archives
ปรับปรุงเว็บไซต์ อพส. และกลุ่มงาน รวมข้อมูลความเป็นมา
และความก้าวหน้าต่าง ๆ ของทุกกลุ่มงาน
ฐานข้อมูลรายการทรัพยากร
- วารสารมีประโยชน์ต่อการ Interlibrary Loan จะหารือกับ
-วารสารภาษาไทย/ต่างประเทศ
Ebsco หรือ WorldCat ให้สามารถ Interlibrary Loan ได้ทาง
- ดรรชนีวารสาร
ออนไลน์
- ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
- แบ่งงานทาดรรชนีวารสาร เพื่อเป็นแหล่งสืบค้น และระบุ
Holdings ฉบับจริง
- ผู้ใช้สามารถนาไปใช้กับเว็บห้องสมุดสมาชิก เพื่อคลิกไป
สืบค้นสถาบันที่บอกรับฐานข้อมูลได้
ร่างกาหนดการประชุม อพส.
วันที่ประชุม
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒ วาระพิเศษ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สถาบันที่รับเป็นเจ้าภาพ
ประธาน อพส. ชุดที่ ๑๔ ส่งมอบงาน ประธาน อพส. ชุดที่
๑๕ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยากรบรรยาย Mr. John Hickok ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

๓

วันที่ประชุม
ครั้งที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑ ประธานชุดใหม่ ตุลาคม ๒๕๖๐

สถาบันที่รับเป็นเจ้าภาพ
เลือกตั้งประธานชุดที่ ๑๖

หลังจาก ประธาน อพส. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมของทุกกลุ่มงานแล้ว จึงได้มีการประชุมตามกลุ่ม
งานฯ ต่อ โดยประธานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ อาจารย์ปนัดดา บุญสิงห์ ได้นาเข้าสู่วาระ ดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๕
อาจารย์ปนัดดา บุญสิงห์ ประธานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ แจ้งชื่อผู้ที่เป็นประธาน รองประธาน
และที่ปรึกษา ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุ ดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๕ วาระ
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
ประธาน ได้แก่ ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองประธาน คนที่ ๑ ได้แก่ ดร.จีระประภา ละอองคา ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
รองประธาน คนที่ ๒ ได้ แ ก่ อาจารย์ สุ พิ ม ล วั ฒ นานุ กู ล ผู้ อ านวยการส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ. ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา ผู้อานวยการสานักหอสมุดและศูนย์สนเทศ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ คณะทางานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ คณะอนุก รรมการพัฒนาระบบและเครือ ข่ายห้อ งสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อาจารย์ปนัดดา บุญสิงห์ ประธานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) แนะนาผู้ทาหน้าที่เป็นประธาน รองประธาน และเลขานุการ
ดังนี้
ประธาน ได้แก่ อาจารย์ปนัดดา บุญสิงห์ จากสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองประธาน คนที่ ๑ ได้แก่ อาจารย์พัชรินทร์ ยั่งยืน จากสานักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
รองประธาน คนที่ ๒ ได้แก่ อาจารย์ปิยนุช ประใจครบุรี จากศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขานุการ ได้แก่ อาจารย์รัตนา พรหมสวัสดิ์ จากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔

๑.๓ ผู้ลาประชุม
ประธานกลุ่มงานฯ แจ้งสถาบันที่ขอลาประชุม ดังนี้
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานกลุ่มงานฯ แจ้งแผนการดาเนินงานของกลุ่มงานบริการสารสนเทศ อพส. และขอให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณา ดังนี้
๓.๑ โครงการปรับปรุงทาเนียบนามผู้ให้บริก ารสารสนเทศ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๐) และระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุด
เนื่องจากโครงการปรับปรุงทาเนียบนามฯ ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลจากชุดที่ผ่านมาแล้ว
มติที่ประชุม มีมติไม่ ทาเป็น โครงการ แต่ข อให้ ส ถาบัน ที่ยังไม่ ได้ส่ งข้ อ มูล หรือ ต้อ งการปรั บข้ อ มูล ให้เ ป็ น
ปัจจุบัน ส่งข้อมูลให้อาจารย์พนิดา ว่องไวยุทธ์ เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ต่อไป
๓.๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการให้บริการห้องสมุด
ประธานกลุ่มงานฯ ได้สอบถามตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับผู้ให้บริการ พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
หลายสถาบันทาหน้าที่หรือดูแลงานบริการยืม-คืน และให้บริการตอบคาถามด้วย ดังนั้น เรื่องที่สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จึงเป็นเรื่องของการให้บริการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันเสนอเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการให้บริการของ
ห้องสมุด ดังนี้
อาจารย์ทวีศักดิ์ เพ็ชรทรัพย์ จากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก แจ้งว่าในเดือนมกราคม
๒๕๕๙ มหาวิทยาลั ย เกริก จะจั ดโครงการ “สั ปดาห์วิชาการระดับ ชาติ ข องมหาวิทยาลัย ” ซึ่ งในส่ ว นของ
สานักหอสมุด จะจัดกิจกรรมสอนการใช้ห้องสมุด สอนการสืบค้นข้อมูล และเชิญนักเขียนมาร่วมเสวนา
อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์ จากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต แจ้งว่าในส่วนของงานบริการ
จะเน้นการส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล
อาจารย์พนิดา ว่องไวยุทธ์ จากสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมสอน
การสื บค้น ข้อ มูลให้กับนักศึก ษาสหกิจศึกษา เพื่อ ให้นัก ศึก ษาที่ จ ะไปฝึก ประสบการณ์ สามารถค้ นหาข้ อ มูล ที่
ต้องการได้

๕

อาจารย์กิตติยา ไชยศรียา จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะจัดโครงการ “Book Fair” ๒ วัน
ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด และกิจกรรมตอบคาถาม
มติที่ประชุม
ได้แก่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริการของห้องสมุด จะเน้น ๓ กิจกรรม

๑. กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
๒. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
๓. การประกันคุณภาพการศึกษาด้านงานบริการ
ที่ประชุมมอบหมายอาจารย์ ปิยนุช ประใจครบุรี นาเสนอโครงการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ การทาประกันคุณภาพการศึกษาด้านงานบริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งต่อไป
๓.๓ โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล (เชิญวิทยากรจากทางบริษัท) และโครงการจัดอบรมวิชาการ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นควรจัดโครงการอบรมวิชาการ ๒ ครั้ง ได้แก่
๑. โครงการอบรมวิชาการ หัวข้อ “เทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์”
๒. โครงการจัดอบรมวิชาการ เรื่อง “ลิขสิทธิ์”

๓.๔ โครงการศึกษาดูงานด้านบริการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นควรจัดโครงการศึกษาดูงานด้านบริก าร ๑ ครั้ง และขอให้ทุก คนช่วยกัน พิจ ารณา
สถานที่ศึกษาดูงาน
๓.๕ โครงการวิจัยการพัฒนางานประจาสู่การวิจัย (R to R)
โครงการวิจัยการพัฒนางานประจาสู่การวิจัย (R to R) เป็นโครงการต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ โดยจะ
ศึกษาเรื่อง “ความคุ้มค่าในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัยของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
มติที่ประชุม

ขอให้ทุกสถาบันส่งข้อมูลให้เลขานุการ ดังนี้
๑. ชื่อฐานข้อมูลที่บอกรับ
๒. ราคาของฐานข้อมูลที่บอกรับ
๓. สถิติการใช้ฐานข้อมูลที่บอกรับ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

๖

๓.๖ โครงการ Fair Use Guideline สาหรับ อพส. ใช้ร่วมกัน
มติที่ประชุม ประธานกลุ่มงานฯ จะเรียนปรึกษา ดร.จอมขวัญ ผลภาษี (ประธาน อพส.) ในรายละเอียด และแจ้ง
ในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ ร่างกาหนดตารางการประชุมกลุ่มงานบริการสนเทศ อพส.
กลุ่มงานได้ร่วมกันจัดทาร่างกาหนดการประชุม และสถานที่ประชุมกลุ่มงานบริการฯ ดังนี้
ครั้งที่
๑/๒๕๕๘
๒/๒๕๕๙
๓/๒๕๕๙
๔/๒๕๕๙
๕/๒๕๕๙
๖/๒๕๕๙
๗/๒๕๕๙
๘/๒๕๕๙

วัน/เดือน/ปี
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
มีนาคม ๒๕๕๙
พฤษภาคม ๒๕๕๙
กรกฎาคม ๒๕๕๙
กันยายน ๒๕๕๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
มกราคม ๒๕๖๐

สถานที่ประชุม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
วิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ จะจัดประชุมในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวรัตนา พรหมสวัสดิ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

๗

