รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันจันทร์ ท่ ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้ องประชุมชัน้ ๘ อาคาร ๒๔ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
**************************************

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าประชุม
๑.
๒.

๓.

ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำง
(ดร. จอมขวัญ ผลภำษี )
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี)

ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(ผศ. ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง)
๔. ผู้อำนวยกำรสำนักบรรณสำร
(อำจำรย์บญ
ุ ญำพร มำรุ่งเรือง)
๕. ผู้อำนวยกำรศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
(อำจำรย์ภคพร อำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์)
๖. หัวหน้ ำสำนักวิทยบริกำร
(อำจำรย์วณิชำกร แก้ วกัน)
๗. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
(อำจำรย์ดำรำวรรณ เจียมเพิ่มพูน)
๘. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์สธุ น สุภำวงศ์)
๙. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(ดร.นำรีรัตน์ กิติอำษำ)
๑๐. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์พชั รินทร์ ยัง่ ยืน) แทน
๑๑. นำงศันสนีย์
อดทน
๑๒. นำงสำวปนัดดำ บุญสิงห์

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย

ประธำน

มหำวิทยำลัยศรีปทุม

รองประธำนคนที่ ๑

มหำวิทยำลัยเกริก

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยสยำม

อนุกรรมกำร

วิทยำลัยเซนต์หลุยส์

อนุกรรมกำร

วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย

เหรัญญิก
เลขำนุกำร

๑๓. นำงสำวจุฑำมำศ
๑๔. นำยธนวัฒน์

ดุษฎีสนุ ทรสกุล
มิ่งมณี

รายนามผู้เข้าร่ วมประชุม
๑. นำงธนิกำ
๒. นำงสำวธัญญำภรณ์
๓. นำงสำวปรัชญำวรรณ
๔. ว่ำที่ ร.ต. อำณกร
๕. นำยสมเกียรติ
๖. นำงสำวชิดชนก
๗. นำงวิยะดำ
๘. นำงประภัสสร
๙. นำงสำวสุภี
๑๐. นำงรุ่งลำวัลย์
๑๑. นำงสำวสุนทณี
๑๒. นำงสำวศิริวรรณ

ย่องไธสง
โพธิบตุ รำ
จันทะขำน
เลิศคฤหเดช
กิติวินิต
สิริวนั ต์
ศิริมำนนท์
สำระนำค
วิหคไพบูลย์
ทัพมีบญ
ุ
ธรรมพร
ศิริภิรมย์

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย

ผู้ช่วยเลขำนุกำร ๑
ผู้ช่วยเลขำนุกำร ๒

วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
สถำบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปนุ่
วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์

มหำวิทยำลัยรังสิต

รองประธำนคนที่ ๒

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยคริสเตียน

อนุกรรมกำร

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม
๑.
๒.

๓.
๔.

ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดและพื ้นที่กำร
เรียนรู้
(อำจำรย์อฏั ฐิ ภำ จุลพิสิฐ)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
(อำจำรย์สจุ ิตรำ แร่ม)ี
ผู้อำนวยกำรศูนย์วทิ ยบริกำรและหอสมุด
(อำจำรย์นิพรรณ ทัฬหะกุลธร)

๕

ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์สรัญญำ รุจิเรขเรืองรอง)
๖. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
(อำจำรย์กลุ ยำ สุขพงษ์ ไทย) (แทน)
๗. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์ธนศักดิ์ เมืองเจริญ)
๘. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์ประกอบเกียรติ ตังคณะสิงห์)
๙. ผู้อำนวยกำรศูนย์บรรณสำรสนเทศ
(อำจำรย์สภุ ำพร ชัยธัมมะปกรณ์)
๑๐. หัวหน้ ำห้ องสมุด
(ดร. ณตำ ทับทิมจรูญ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยธนบุรี

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยนำนำชำติแสตมฟอร์ด

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อนุกรรมกำร

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวฒ
ั น์

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ

ที่ปรึกษำ

มหำวิทยำลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น
มหำวิทยำลัยเจ้ ำพระยำ

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยชินวัตร

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยตำปี

อนุกรรมกำร

รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่ มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดและสำรสนเทศ
(อำจำรย์สวุ คนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์ศรีรมย์ คู้ล้)ู
หัวหน้ ำฝ่ ำยวิทยบริกำร (ห้ องสมุด)
ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีและสำรสนเทศ
(อำจำรย์จกั รพันธ์ จันทร์เขียว)
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี
(อำจำรย์บญ
ุ ฑำ วิศวไพศำล)
หัวหน้ ำส่วนหอสมุด
(อำจำรย์ธีรศักดิ์ เย็นอุรำ)
ผู้อำนวยกำรห้ องสมุดและสำรสนเทศ
(อำจำรย์พฤทธิ์ ภำศรี)

อนุกรรมกำร

๘.

หัวหน้ ำศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
(อำจำรย์ปรียกำญจน์ ใจสอำด)
๙. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและ
สำรสนเทศ
(อำจำรย์ดวงใจ วงษ์ วเิ ศษ)
๑๐. หัวหน้ ำงำนสำนักหอสมุด
๑๑. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
(อำจำรย์มำลีรัชต์ ฉำนสูงเนิน)
๑๒. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์มยุรี ยำวิลำศ)
๑๓. หัวหน้ ำห้ องสมุด
๑๔. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
(อำจำรย์อิบรอเฮม หะยีสำอิ)
๑๕. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์รุจกำ สถิรำงกูร)
๑๖. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและ
สำรสนเทศ
(อำจำรย์ประกำยรัตน์ ใจเที่ยง)
๑๗. ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยหอสมุดกลำง
(อำจำรย์สมฤดี หัตถำพงษ์ )
๑๘. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
๑๙. ผู้อำนวยกำรสำนักบรรณสำรและสำรสนเทศ
(อำจำรย์จิตชญำ กรสันเทียะ)
๒๐. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
๒๑. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์จิรำ นกงำม)
๒๒. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
(อำจำรย์จิรี สุขมำตย์)

มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยนำนำชำติเอเชีย-แปซิฟิก

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยเนชัน่
อนุกรรมกำร
(ศูนย์กำรศึกษำเนชัน่ ทำวเวอร์ กรุงเทพ)
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยพำยัพ

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยพิษณุโลก
มหำวิทยำลัยฟำฏอนี

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยภำคกลำง

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยรำชธำนี
มหำวิทยำลัยวงษ์ ชวลิตกุล

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)
มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยหำดใหญ่

อนุกรรมกำร

๒๓. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อ.เบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชำ)
๒๔. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำง
(อำจำรย์นนั ทิยำ จรูญแสง)
๒๕. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำง
(อำจำรย์ชำยไหว วิตยำกร)
๒๖. หัวหน้ ำฝ่ ำยวิทยทรัพยำกร
(อำจำรย์ดำหวัน ธงศรี)
๒๗. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
๒๘. ผู้อำนวยกำรศูนย์วทิ ยบริกำร
(อำจำรย์ณฐมน น้ อยจีน)
๒๙. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์ชำญยุทธ ชูสวุ รรณ)
๓๐. หัวหน้ ำห้ องสมุด
(อำจำรย์จไุ รรัตน์ จันทร์เกษ)
๓๑. ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
สื่อกำรศึกษำ
(ดร.พวงรัตน์ จินพล)
๓๒. หัวหน้ ำสำนักหอสมุด
๓๓. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
( นำงสำวพริมำ กุลนอก)
๓๔. หัวหน้ ำห้ องสมุด
( นำยกิตติพงษ์ เขียววิสยั )
๓๕. หัวหน้ ำห้ องสมุด
๓๖. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์ภมุ โม คำสอน)
๓๗. หัวหน้ ำห้ องสมุด
๓๘. หัวหน้ ำห้ องสมุด
๓๙. หัวหน้ ำหอสมุด

มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์

อนุกรรมกำร

วิทยำลัยเทคโนโลยีจิตรลดำ

อนุกรรมกำร

วิทยำลัยเชียงรำย
วิทยำลัยดุสิตธำนี

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

วิทยำลัยทองสุข

อนุกรรมกำร

วิทยำลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

อนุกรรมกำร

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้

อนุกรรมกำร

วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม
วิทยำลัยนครรำชสีมำ

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

วิทยำลัยนอร์ทเทิร์น

อนุกรรมกำร

วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ
วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

วิทยำลัยพุทธศำสนำนำนำชำติ
วิทยำลัยสันตพล
วิทยำลัยแสงธรรม
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เปิ ดประชุม ๑๓.๐๐ น.
ประธำนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ชุดที่ ๑๖
กล่ำวต้ อนรับผู้เข้ ำร่วมประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
๑.๑ คาสั่งแต่ งตัง้ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ชุดที่ ๑๖ (วาระสิงหาคม ๒๕๖๐-กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ประธำนฯ แนะนำคณะอนุกรรมกำร อพส. ชุดที่ ๑๖

มติท่ ปี ระชุม : รับทรำบ

๑.๒ รายงานสรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ ายห้ องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๕
ประธำนฯ ชุดที่ ๑๕ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ดังนี ้
๑.๒.๑ ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรควำมร่วมมือด้ ำนวิชำกำร
๑.๒.๑.๑ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยและสถำบันอุดมศึกษำเอกชนจำนวนรวมถึง 18 สถำบัน
๑.๒.๑.๒ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์กบั สถำบันอุดมศึกษำเอกชน EBSCO Discovery Service
(EDS) (มหำวิทยำลัยกรุงเทพ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยศรีปทุม มหำวิทยำลัยรังสิต
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย มหำวิทยำลัยสยำม และมหำวิทยำลัยนวมินทรำทิรำช)
๑.๒.๑.๓ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจยั และกำรเข้ ำร่วมพัฒนำคลังทรัพยำกรประเภทวิทยำนิพนธ์/ปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
๑.๒.๑.๔ ภำคีกำรบอกรับฐำนข้ อมูล Scopus ในนำม Scopus University Consortium
๑.๒.๒ ผลกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และบริกำรวิชำกำร
งำนสัมมนำวิชำกำร หัวข้ อ “ห้ องสมุด ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศในยุค
Thailand ๔.๐” วันที่ ๑๐-๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

๑.๒.๓ บัญชี อพส.
ประธำนฯ ชุดที่ ๑๕ แจกแจงรำยละเอียดบัญชีของ อพส.

๑.๒.๔ ผลกำรดำเนินงำนแต่ละกลุม่ งำน
๑.๒.๔.๑ กลุม่ งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
 โครงกำรศึกษำกำรบอกรับฐำนข้ อมูลออนไลน์ :กรณีศกึ ษำฐำนข้ อมูล ScienceDirect
 โครงกำร อพส. บริกำรสังคม “โครงกำรแบ่งปันควำมรู้สชู่ มุ ชน ครัง้ ที่ ๔”
 โครงกำรวิจยั ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้ รับอภินนั ทนำกำร
ประธำนกล่ำวถึงกำรจำหน่ำยออกทรัพยำกรสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย หำกมี
สถำบันใดสนใจจะรับหนังสือหรือแหล่งรับบริจำค สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ได้
๑.๒.๔.๒ กลุม่ งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
 โครงกำรพัฒนำกำรเสนอหัวเรื่องใหม่โดยผ่ำน google.doc
 โครงกำร อพส. บริกำรสังคม “โครงกำรแบ่งปันควำมรู้สชู่ มุ ชน ครัง้ ที่ ๔”

๑.๒.๔.๓ กลุม่ งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรบริกำร
 อบรมกำรสืบค้ นฐำนข้ อมูลและกำรจัดอบรมวิชำกำร
 ศึกษำดูงำนด้ ำนบริกำร
 ทำวิจยั กำรพัฒนำงำนประจำสูก่ ำรวิจยั Routine to Research (R to R)
 โครงกำร อพส. บริกำรสังคม “โครงกำรแบ่งปันควำมรู้สชู่ มุ ชน ครัง้ ที่ ๔”
๑.๒.๔.๔ กลุม่ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
 โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์อพส. ในรูปแบบ Responsive
 โครงกำรพิจำรณำผู้ให้ บริกำร / กำรต่ออำยุผ้ ใู ห้ บริกำร Web Hosting
 โครงกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ควำมรู้ กำรนำข้ อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ อพส. เพิ่มลิงค์
ฐำนข้ อมูลที่แต่ละสถำบันบอกรับเพื่อนำทำงไปสูเ่ ว็บไซต์ฐำนข้ อมูล อัพเดทข้ อมูลลิงค์
เว็บไซต์ห้องสมุด
 โครงกำร อพส. บริกำรสังคม “โครงกำรแบ่งปันควำมรู้สชู่ มุ ชน ครัง้ ที่ ๔”
มติท่ ปี ระชุม : รับทรำบ
๑.๓ ขอแสดงความไว้ อาลัยต่ อท่ านอาจารย์ ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ
ประธำนฯ เสนอให้ ร่วมทำบุญฌำปนกิจศพ ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ เป็ นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บำท ในนำม
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ชุดที่ ๑๖
มติท่ ปี ระชุม : รับทรำบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรำยงำนกำรประชุม ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๐
มติท่ ปี ระชุม : ประธำนฯ มอบหมำยให้ ทีมเลขำส่งรำยงำนกำรประชุมให้ กบั ทุกสถำบัน
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
๔.๑ นโยบายการดาเนินการจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย
ประธำนฯ กล่ำวว่ำ นำยกสมำคมฯ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของฐำนข้ อมูลออนไลน์ อีกทังยั
้ งสนับสนุน
ให้ บอกรับฐำนข้ อมูลออนไลน์ในรูปแบบของภำคี โดยแยกตำมขนำดของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน เพื่อให้
ตัวแทนจำหน่ำยฐำนข้ อมูลออนไลน์นำไปใช้ พิจำรณำรูปแบบรำคำให้ เหมำะสมกับขนำดของสถำบัน
สมำคมฯ กำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งมีผลกระทบในด้ ำนต่ำงๆ กับ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน
มติท่ ปี ระชุม : รับทรำบ
๔.๒ ความร่ วมมือด้ านการบอกรับฐานข้ อมูลออนไลน์ และการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่ วมกัน
กำรบอกรับฐำนข้ อมูล ScienceDirect ให้ กบั สถำบันอุดมศึกษำเอกชน ยังไมได้ รับกำรตอบรับจำก
สกอ. ประธำนฯ เสนอให้ เชิญผู้อำนวยกำรของแต่ละห้ องสมุดเข้ ำร่วมพูดคุยกับ สกอ. เพื่อทรำบรำยละเอียด
ต่อไป
จำกนันเสนอให้
้
มกี ำรสอบถำมควำมต้ องกำรบอกรับฐำนข้อมูลใด และงบประมำณสำหรับฐำนข้ อมูล
ดังกล่ำว
ประธำนฯ แจ้ งถึงกำรทดลองใช้ ฐำนข้ อมูลวำรสำรภำษำจีน CNKI ในเดือนมีนำคม ถึงเดือนมิถนุ ำยน
๒๕๖๑ โดยจะส่งรหัสกำรเข้ ำใช้ ให้ กบั สถำบันสมำชิกได้ทดลองใช้ ตอ่ ไป อีกทังตั
้ วแทนจำหน่ำยฐำนข้ อมูล
ออนไลน์ต้องกำรเข้ ำมำนำเสนอฐำนข้ อมูลออนไลน์กบั สมำชิก อพส. โดยให้ สถำบันอุดมศึกษำเอกชนได้ ทดลอง
ใช้ ฐำนข้ อมูลในช่วงเวลำดังกล่ำว
มติท่ ปี ระชุม : รับทรำบ
๔.๓ การสัมมนาความร่ วมมือระหว่ างห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ ที่ ๓๔
ประธำนฯ แจ้ งว่ำ อพส. รับหน้ ำที่เป็ นเจ้ ำภำพในกำรสัมมนำควำมร่วมมือระหว่ำงห้ องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ ครัง้ ที่ ๓๔ ซึ่งในครัง้ ที่ ๓๓ นันจั
้ ดงำนในช่วงเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๐ จึงจะมีกำรสอบถำม
ควำมเห็นของสมำชิก อพส. ว่ำเห็นควรจัดในช่วงเดือนใด โดยประธำนจะปรึกษำในเรื่องแนวทำงกำรจัดงำนกับ
ทำง สกอ. ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : รับทรำบ

๔.๔ พิจารณาโครงสร้ างกลุ่มงาน อพส.
ประธำนฯ แจ้ งว่ำ ขอรวมกลุม่ งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกับกลุม่ งำนพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ เข้ ำด้ วยกัน เนื่องจำกเป็ นกลุม่ งำนที่ปฏิบตั ิงำนในรูปแบบใกล้ เคียงกัน และรวมกลุม่ งำนบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศกับกลุม่ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำด้ วยกัน เนื่องจำกปัจจุบนั กลุม่ งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ไม่มีบคุ ลำกรที่เชี่ยวชำญด้ ำนคอมพิวเตอร์โดยเฉพำะ ทำให้ บำงสถำบันไม่สง่ ตัวแทนเข้ ำร่วมประชุม
ในกลุม่ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ อีกทังในกลุ
้
ม่ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่วนมำกจะมีตวั แทนเป็นบรรณำรักษ์
ปฏิบตั ิงำนในส่วนของบริกำรผู้ใช้ เช่นกันจึงสำมำรถรวมกับกลุม่ งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศได้
มติท่ ปี ระชุม : รับทรำบ และมอบหมำยให้ แต่ละสถำบันกำหนดผู้เข้ ำร่วมประชุมทัง้ ๒ กลุม่ งำน ต่อไป
๔.๕ EIFL ร่ วมกับ Open Book Publishers (OBP) เปิ ดให้ ห้องสมุดสมาชิกเข้าใช้ ฟรี ๓ ปี
http://www.openbookpublishers.com
อำจำรย์ภคพร อำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรเรียนรู้และหอสมุด แนะนำให้ สมำชิก
ได้ ร้ ูจกั กับ EIFL องค์กรไม่หวังผลกำไรระดับนำนำชำติที่มฐี ำนจำกทวีปยุโรป มุง่ เน้ นทำงำนกับห้ องสมุดในกลุม่
ประเทศ ซึ่งเป็ นภำคีหนึ่งที่ดเู ข้ มแข็ง ในปัจจุบนั ได้ มีกำรลงนำมสัญญำบอกรับฐำนข้ อมูลออนไลน์ที่ได้ รำคำถูก
กว่ำที่สถำบันต่ำงๆ บอกรับด้ วยตนเอง และนำเสนอฐำนข้อมูลออนไลน์ Open Book Publishers (OBP) ที่
EIFL ได้ ลงนำมสัญญำไว้ โดยสมำชิก อพส.สำมำรถเข้ ำได้ใช้ ฟรีเป็ นระยะเวลำ ๓ ปี โดยที่สำมำรถขอรหัสผ่ำน
เข้ ำใช้ งำนได้ กบั คุณสร้ อยทิพย์ สุกลุ (ผู้ประสำนงำน EIFL ประเทศไทย) อีกทังยั
้ งสำมำรถใช้ ฐำนข้ อมูล
PressReader ได้ เช่นกัน
มติท่ ปี ระชุม : ทีมเลขำ อพส. รวบรวมรำยชื่อข้ อมูลสถำบันที่ต้องกำรใช้ งำนฐำนข้ อมูลออนไลน์ Open
Book Publishers (OBP) เพื่อนำส่งให้ กบั คุณสร้ อยทิพย์ตอ่ ไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑
ทีมเลขำ อพส. แจ้ งว่ำ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวฒ
ั น์ ขอรับเป็ นเจ้ ำภำพสถำนที่ในกำรประชุมครัง้
ต่อไป โดยจะมีกำรสอบถำมไปทำงจดหมำยในเรื่องวันที่กำรประชุมอีกครัง้
มติท่ ปี ระชุม : รับทรำบ
๕.๒ เว็บไซต์ อพส.
ประธำนฯ เห็นควรให้ เว็บไซต์ อพส. (www.thaipul.org) แสดงบนเว็บไซต์ของฝ่ ำยทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ฯ (www.thailrt.org) และเว็บไซต์ของสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (www.apheit.org)
มติท่ ปี ระชุม : กลุม่ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับหน้ ำที่ประสำนงำนกับอำจำรย์วณิชำกร แก้ วกัน
หัวหน้ ำสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยฟำร์ อีสเทอร์น ต่อไป
ปิ ดประชุม ๑๕.๐๐ น.

(นำงสำวปนัดดำ บุญสิงห์)
ผู้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงศันสนีย์ อดทน)
ผู้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวจุฑำมำศ ดุษฎีสนุ ทรสกุล)
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(นำยธนวัฒน์ มิ่งมณี)
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(ดร.จอมขวัญ ผลภำษี )
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