รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒ นาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครังที ๖/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ สํ านักหอสมุด ชัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ วิทยาลัยเซาธ์ อสี ท์บางกอก
รายนามคณะอนุกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม
๑. อาจารย์ปนัดดา บุญสิ งห์
๒. อาจารย์พชั ริ นทร์ ยังยืน
๓. อาจารย์ปิยนุช ประใจครบุรี
๔. อาจารย์กรรณิการ์ สุ ธรรมศิรินุกลู
๕. อาจารย์ศิริวรรณ ศิริภิรมย์
๖. อาจารย์ณฐั ฐ์ศศิ ธนาบรรณวิชญ์
๗. อาจารย์ภทั รศศิร์ สิ ริวราเกียรติ
๘. อาจารย์สุภี วิหคไพบูลย์
๙. อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์
๑๐. อาจารย์กษมา เฮืองศรี
๑๑. อาจารย์พรรณี จิวพุทธิ ธรรม
๑๒. อาจารย์มโนณัฐ รัตนจันทร์
๑๓. อาจารย์พนิดา ว่องไวยุทธ์
๑๔. อาจารย์ปรัชญาวรรณ จันทะขาน
๑๕. อาจารย์รัตนา พรหมสวัสดิ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

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

รายนามคณะอนุกรรมการทีลาประชุม
๑. อาจารย์สมร อุ่นวิเศษ
๒. อาจารย์ทศั นียา เชิดสูงเนิน
๓. อาจารย์ธญ
ั ญรัตน์ หวานแท้
๔. อาจารย์พรชนก ละมูล
๕. อาจารย์ภทั รกร พิณทอง
๖. อาจารย์เสาวนีย ์ จันทร์ สีดา
๗. อาจารย์พงศ์นริ นทร์ คงสม
๘. อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ทัพมีบุญ
๙. อาจารย์บุญเจือ ลิมปนโอสถ
๑๐. อาจารย์จุฑานุช ศิริสว่าง
๑๑. อาจารย์สมชาย หิ รัญพานิ ช

มหาวิทยาลัยเกริ ก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๑

๑๒. อาจารย์ธญ
ั ญาภรณ์ โพธิบุตรา
๑๓. อาจารย์รัชนี บุญคง
๑๔. อาจารย์กิตติยา ไชยศรี ยา

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

เริมประชุ มเวลา ๑๓.๐๐ น.
ดร.ทิวา พงศ์ธนไพบูลย์ ทีปรึ กษาอธิการบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กล่าวต้อนรับ และเชิญผูเ้ ข้า
ร่ วมประชุมทุกคนยืนสงบนิงถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อจากนัน ประธาน
กลุ่มงานบริ การสารสนเทศ อาจารย์ปนัดดา บุญสิ งห์ ได้นาํ เข้าสู่ วาระ ดังนี
วาระที ๑ เรื องแจ้ งเพือทราบ
๑.๑ ผูล้ าประชุม
ตัวแทนสถาบันทีขอลาประชุม ได้แก่
- อาจารย์สมร อุ่นวิเศษ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริ ก
- อาจารย์ทศั นียา เชิดสูงเนิน สํานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- อาจารย์ธญ
ั ญรัตน์ หวานแท้ ศูนย์วทิ ยบริ การและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
- อาจารย์พรชนก ละมูล อาจารย์ภทั รกร พิณทอง อาจารย์เสาวนีย ์ จันทร์ สีดา อาจารย์พงศ์นริ นทร์
คงสม หอสมุด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
- อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ทัพมีบุญ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- อาจารย์บุญเจือ ลิมปนโอสถ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- อาจารย์จุฑานุช ศิริสว่าง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- อาจารย์สมชาย หิ รัญพานิ ช สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- อาจารย์ธญ
ั ญาภรณ์ โพธิ บุตรา ห้องสมุด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
- อาจารย์รัชนี บุญคง ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
- อาจารย์กิตติยา ไชยศรี ยา ศูนย์วทิ ยบริ การ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
๑.๒ ระบบ iThesis จากการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและเครื อข่ า ยห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประธานกลุ่มงานบริ การฯ เข้าร่ วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมือวันพฤหัสบดีที ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอแจ้งความ
คืบหน้า เรื อง ระบบ iThesis ซึงอยูภ่ ายใต้โครงการพัฒนาเครื อข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เป็ นระบบที
ช่วยในการบริ หารจัดการวิทยานิ พนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ระบบ iThesis ตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมทาง
วิชาการกับโปรแกรมอักขราวิสุทธิ มหาวิทยาลัยทีสนใจสามารถขอทดลองใช้ได้ที http://demo.ithesis.uni.net.th
๒

และที ประชุม ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา ช่ วยเหลื อมหาวิท ยาลัยเอกชนเรื องราคาการบอกรั บ
ฐานข้อมูลออนไลน์ให้ราคาเท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐ
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
วาระที ๒ เรื องรับรองรายงานการประชุม
ที ประชุ ม ได้ร่ วมกัน พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ครั งที ๕/๒๕๕๙ วัน พฤหั ส บดี ที ๑๘ สิ ง หาคม
๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๒๐๘ อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริ ก โดยมีการแก้ไข ดังนี
หน้าที ๙
บรรทัดที ๑๑ แก้ไขจาก สานักหอสมุด เป็ น สํานักหอสมุด
หน้าที ๙
บรรทัดที ๑๕ แก้ไขจาก สํานักหอสมุด เป็ น สํานักหอสมุดและศูนย์การเรี ยนรู ้
หน้าที ๑๑
บรรทัดที ๙
แก้ไขจาก ร้อยละ ๑ จํานวน ๕.๒๖ เป็ น ร้อยละ ๕.๒๖ จํานวน ๑
หน้าที ๑๑
บรรทัดที ๑๓ แก้ไขจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา นคร เป็ น มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
หน้าที ๑๑
บรรทัดที ๑๔ แก้ไขจาก สานักหอสมุด เป็ น สํานักหอสมุด
หน้าที ๑๑
บรรทัดที ๑๖ แก้ไขจาก สํานักหอสมุด เป็ น สํานักหอสมุดและศูนย์การเรี ยนรู ้
หน้าที ๑๑
บรรทัดที ๒๐ แก้ไขจาก สานักบรรณสาร เป็ น สํานักบรรณสาร
หน้าที ๑๑
บรรทัดที ๒๗ แก้ไขจาก วิทยาลัยเซาธ์อีสท์ เป็ น วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
หน้าที ๑๒
บรรทัดที ๑๔ แก้ไขจาก มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ สํานักหอสมุด เป็ น มหาวิ ท ยาลัย
กรุ งเทพ สํานักหอสมุดและศูนย์การเรี ยนรู้
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
วาระที ๓ เรื องสื บเนือง
๓.๑ โครงการปรั บปรุ ง ทําเนีย บนามผู้ให้ บริการสารสนเทศ ห้ องสมุด สถาบันอุด มศึ กษาเอกชน (พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และระเบียบการยืมระหว่ างห้ องสมุด
ขอให้ทุกสถาบันตรวจสอบข้อมูล และส่งข้อมูลให้อาจารย์พนิ ดา ว่องไวยุทธ์ เพือรวบรวมและ
เผยแพร่ ต่อไป
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ และขอให้อาจารย์พนิดา ว่องไวยุทธ์ ส่งไฟล์แบบฟอร์มให้อาจารย์พรรณี จิวพุทธิ ธรรม
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม
๓.๒ โครงการแลกเปลียนเรียนรู้ ถ่ ายทอดประสบการณ์ ในการให้ บริการห้ องสมุด
ปัญหาเรื อง “นักศึกษามาใช้บริ การห้องสมุดลดลง สถิติการยืมหนังสื อลดลง และการส่งเสริ มการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์”
มติทประชุ
ี
ม ๑. ผูใ้ ห้บริ การต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแนะนําบริ การของสํานักหอสมุดกับอาจารย์
๒. ขอความร่ วมมือจากอาจารย์ให้มอบหมายงานนักศึกษาเข้ามาศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด
๓. บรรณารักษ์ตอ้ งมีเทคนิคการสอน มีวธิ ี การถ่ายทอด อาจสอนโดยใช้ PowerPoint เดียวกัน
๓

๔. ต้องตังชือหัวข้อทีจะจัดอบรมให้น่าสนใจ
๓.๓ โครงการอบรมการสื บค้ นฐานข้ อมูล (เชิญวิทยากรจากบริษัท) และโครงการจัดอบรมวิชาการ
อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ได้ติดต่อคุณจิ รวัฒน์ พรหมพร จาก บริ ษ ทั
บุ๊ ค โปรโมชัน แอนด์ เซอร์ วิส จํา กัด เป็ นวิ ท ยากรอบรมเรื อง “เทคนิ ค และกลยุท ธ์ ก ารสื บ ค้น สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิ กส์” และขอความคิดเห็นจากทีประชุมเรื องวัน และสถานทีจัดอบรม
มติทประชุ
ี
ม จัดอบรมประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต
๓.๔ โครงการศึกษาดูงานด้ านบริการ
โครงการศึกษาดูงานด้านบริ การ ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มติทประชุ
ี
ม จะรวบรวมสรุ ปผลโครงการต่อไป
๓.๕ โครงการวิจัยการพัฒ นางานประจําสู่ การวิจยั (R to R)
ศึ ก ษาเรื อง “ความคุ ้ ม ค่ า ในการบอกรั บ ฐานข้อ มู ล ออนไลน์ เ พื อการวิ จ ั ย ของห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” มีสถาบันทีส่งข้อมูล ดังต่อไปนี
ที
สถาบัน
ฐานข้ อมูล
ราคา
สถิตกิ ารใช้ สถิตกิ ารใช้ หมายเหตุ
ทีบอกรับ ฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูล
ทีบอกรับ ม.ค. -ธ.ค. ม.ค. -ธ.ค.
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(๒๐๑๔)
(๒๐๑๕)




๑ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ




๒

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

๓

มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ

๔

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต





๕

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม





๖

มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ





๗

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น

-

๘

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มติทประชุ
ี
ม











-

เริ ม
มิถุนายน
๒๕๕๗
-

ถึง
พฤษภาคม
๒๕๕๘
-

















ไม่บอกรับ

สถาบันทียังไม่ได้ส่งข้อมูล โปรดส่งข้อมูลให้เลขานุการ เพือรวบรวม
๔

วาระที ๔ เรื องอืนๆ
กําหนดการประชุมครังต่อไป ครังที ๗/๒๕๖๐ พร้อมทังอบรมเรื อง “เทคนิ ค และกลยุท ธ์การสื บค้น
สารสนเทศอิเล็กทรอนิ กส์” ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิต
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวรัตนา พรหมสวัสดิ)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

๕

