รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒ นาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครังที ๗/๒๕๖๐
และรับการฝึ กอบรมเรื อง “เทคนิคและกลยุทธ์ การสื บค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ”
วันพุธที ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้ อง B
ชัน ๕ อาคารคณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

รายนามคณะอนุกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุมและรับการฝึ กอบรม
๑. อาจารย์ปนัดดา บุญสิ งห์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๒. อาจารย์กรรณิ การ์ สุ ธรรมศิรินุกูล มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
๓. อาจารย์ศิริวรรณ ศิริภิรมย์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
๔. อาจารย์ณฐั ฐ์ศศิ ธนาบรรณวิชญ์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุวรรณภูมิ
๕. อาจารย์ภทั รศศิร์ สิ ริวราเกียรติ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุวรรณภูมิ
๖. อาจารย์สุภี วิหคไพบูลย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๗. อาจารย์พรชนก ละมูล
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
๘. อาจารย์เสาวนีย ์ จันทร์สีดา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
๙. อาจารย์พงศ์นริ นทร์ คงสม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
๑๐. อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์
มหาวิทยาลัยรังสิต
๑๑. อาจารย์พรรณี จิวพุทธิ ธรรม
มหาวิทยาลัยสยาม
๑๒. อาจารย์มโนณัฐ รัตนจันทร์
มหาวิทยาลัยสยาม
๑๓. อาจารย์พนิดา ว่องไวยุทธ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๑๔. อาจารย์ธญ
ั ญาภรณ์ โพธิบุตรา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
๑๕. อาจารย์รัชนี บุญคง
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
๑๖. อาจารย์ปรัชญาวรรณ จันทะขาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น
๑๗. อาจารย์รัตนา พรหมสวัสดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รายนามคณะอนุกรรมการทีลาประชุมและรับการฝึ กอบรม
๑. อาจารย์พชั ริ นทร์ ยังยืน
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
๒. อาจารย์ปิยนุช ประใจครบุรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
๓. อาจารย์สมร อุ่นวิเศษ
มหาวิทยาลัยเกริ ก
๔. อาจารย์ทศั นียา เชิดสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๕. อาจารย์ธญ
ั ญรัตน์ หวานแท้
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
๖. อาจารย์ภทั รกร พิณทอง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
๗. อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ทัพมีบุญ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
๘. อาจารย์กษมา เฮืองศรี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
รองประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๑

๙. อาจารย์นพวรรณ ยุติธรรม
๑๐. อาจารย์บุญเจือ ลิมปนโอสถ
๑๑. อาจารย์จุฑานุช ศิริสว่าง
๑๒. อาจารย์สมชาย หิรัญพานิช
๑๓. อาจารย์กิตติยา ไชยศรี ยา
รายนามผู้เข้ าร่ วมรับการฝึ กอบรม
๑. อาจารย์ชลธิชา อําทะวงษ์
๒. อาจารย์รุ่งทิวา ธัญญารักษ์
๓. อาจารย์มธุรส เทียนเล็ก
๔. อาจารย์ศรัณย์พทั ธ์ การะสา

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เริมประชุ มและรับการอบรมเวลา ๑๓.๐๐ น.
คุณนันทรัตน์ นนทิวฒั น์วณิช วิทยากรจากบริ ษทั EBSCO ได้ฝึกอบรมเรื อง “เทคนิคและกลยุทธ์การ
สื บค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์” ให้คณะอนุกรรมการกลุ่มงานบริ การสารสนเทศ อพส. และผูท้ ีสนใจเข้ารับการ
ฝึ กอบรม ต่อจากนัน ประธานกลุ่มงานบริ การสารสนเทศ อาจารย์ปนัดดา บุญสิ งห์ ได้นาํ เข้าสู่ วาระ ดังนี
วาระที ๑ เรื องแจ้ งเพือทราบ
๑.๑ ผูล้ าประชุม
ตัวแทนสถาบันทีขอลาประชุม ได้แก่
- อาจารย์พชั ริ นทร์ ยังยืน สํานักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- อาจารย์ปิยนุช ประใจครบุรี ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
- อาจารย์สมร อุ่นวิเศษ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริ ก
- อาจารย์ทศั นียา เชิดสูงเนิน สํานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- อาจารย์ธญ
ั ญรัตน์ หวานแท้ ศูนย์วทิ ยบริ การและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
- อาจารย์ภทั รกร พิณทอง หอสมุด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
- อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ทัพมีบุญ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- อาจารย์กษมา เฮืองศรี สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- อาจารย์นพวรรณ ยุติธรรม สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี
- อาจารย์บุญเจือ ลิมปนโอสถ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- อาจารย์จุฑานุช ศิริสว่าง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- อาจารย์สมชาย หิรัญพานิช สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- อาจารย์กิตติยา ไชยศรี ยา ศูนย์วทิ ยบริ การ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
๒

๑.๒ ประชาสัมพันธ์สมั มนาทางวิชาการในงานสัปดาห์วชิ าการ ๒๕๕๙ หัวข้อ “ทีสุ ดของ Digital
Learning สู่สุดยอด Thailand 4.0”
ประธานฯ อาจารย์ป นั ด ดา บุ ญ สิ ง ห์ จากสํ า นัก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลัย หอการค้า ไทย
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอนุกรรมการ ตลอดจนผูร้ ับการฝึ กอบรม เข้าร่ วมการสัมมนาทางวิชาการในงานสัปดาห์
วิชาการ ๒๕๕๙ หัวข้อ “ทีสุดของ Digital Learning สู่สุดยอด Thailand 4.0” ระหว่างวันที ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๘๐๐ บาท
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
๑.๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสัปดาห์หอ้ งสมุด ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์ จากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประชาสัมพันธ์และเชิ ญชวน
อนุกรรมการ ตลอดจนผูร้ ับการฝึ กอบรม เข้าร่ วมกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ โดยจะมีพิธีเปิ ดงาน การบรรยายธรรมเรื อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระองค์ผู ้
ทรงธรรม” การเสวนาเรื อง จากแรงบันดาลใจ ๕ ดวงใจภักดิ นิ ยายรัก “ลูกไม้ของพ่อ” กาวเสวนาเรื อง แรงบันดาล
ใจในชีวติ “หมอก้อง” สรวิชย์ สุ บุญ ณ อาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โดยไม่มีค่าลงทะเบียน
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
วาระที ๒ เรื องรับรองรายงานการประชุม
ทีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม ครังที ๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
มติทประชุ
ี
ม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
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
อาจารย์พนิ ดา ว่องไวยุทธ์ จะส่งข้อมูลทําเนี ยบนามผูใ้ ห้บริ การสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และระเบี ยบการยืม ระหว่างห้องสมุด ให้แต่ ละสถาบัน ตรวจสอบ
ปรับปรุ ง เมือตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว ขอให้ส่งอาจารย์พนิดา เพือรวบรวมต่อไป
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
๓.๒ โครงการแลกเปลียนเรียนรู้ ถ่ ายทอดประสบการณ์ ในการให้ บริการห้ องสมุด
จากการประชุมทีผ่านมา ได้มีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ถ่ ายทอดประสบการณ์ในการให้บริ การห้องสมุด
เป็ นจํานวนหลายครัง จึงถือว่าเสร็ จสิ นโครงการ ขอให้คณะอนุกรรมการช่วยกันสรุ ปโครงการต่อไป
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ

๓

๓.๓ โครงการอบรมการสื บค้ นฐานข้ อมูล (เชิญวิทยากรจากบริษัท) และโครงการจัดอบรมวิชาการ
คุณนันทรัตน์ นนทิวฒั น์วณิ ช วิทยากรจากบริ ษทั EBSCO ได้ฝึกอบรมเรื อง “เทคนิ คและกลยุทธ์
การสื บค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์” ให้คณะอนุ กรรมการกลุ่มงานบริ การสารสนเทศ อพส. และผูท้ ี สนใจเข้ารั บ
การฝึ กอบรม ในวันนี
มติทประชุ
ี
ม ขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมช่วยตอบแบบสอบถาม และผูร้ ับผิดชอบโครงการช่วยสรุ ปและประเมินผลการจัด
โครงการ
๓.๔ โครงการศึกษาดูงานด้ านบริการ
โครงการศึกษาดูงานด้านบริ การ ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอให้คณะอนุกรรมการช่วยกันสรุ ปโครงการต่อไป
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
๓.๕ โครงการวิจยั การพัฒ นางานประจําสู่ การวิจัย (R to R)
ศึ ก ษาเรื อง “ความคุ ้ ม ค่ า ในการบอกรั บ ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ เ พื อการวิ จ ั ย ของห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” มีสถาบันทีส่งข้อมูล ดังต่อไปนี
ที

สถาบัน

ฐานข้ อมูล
ทีบอกรับ

ราคา
ฐานข้ อมูล
ทีบอกรับ

สถิตกิ ารใช้
ฐานข้ อมูล
ม.ค. -ธ.ค.
๒๕๕๗

สถิตกิ ารใช้
ฐานข้ อมูล
ม.ค. -ธ.ค.
๒๕๕๘

๑.

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ









๒. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต









๓.









๔. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์









๕. มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ







๖.









๗. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม









๘.

มหาวิทยาลัยสยาม









๙.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย









เริ ม
มิถุนายน
๒๕๕๗

ถึง
พฤษภาคม
๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

๑๐. มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ



หมายเหตุ

๔

ที

ฐานข้ อมูล
ทีบอกรับ

ราคา
ฐานข้ อมูล
ทีบอกรับ

สถิตกิ ารใช้
ฐานข้ อมูล
ม.ค. -ธ.ค.
๒๕๕๗

สถิตกิ ารใช้
ฐานข้ อมูล
ม.ค. -ธ.ค.
๒๕๕๘

๑๒. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์









๑๓. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น

-

-

-

-

มติทประชุ
ี
ม

สถาบัน

หมายเหตุ

ไม่บอกรับ

สถาบันทียังไม่ได้ส่งข้อมูล โปรดส่งข้อมูลให้เลขานุการ ภายในวันที ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

วาระที ๔ เรื องอืนๆ
กําหนดการประชุมครังต่อไป ครังที ๘/๒๕๖๐ ประมาณเดื อนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวรัตนา พรหมสวัสดิ)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

๕

