
๑/๘ 

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ชุดที ่๑๕ 
คร้ังที ่๕/๒๕๕๙  วนัพฤหัสบดทีี ่๑๖ มถุินายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภามหาวทิยาลยั ๑-๓๐๘ ช้ัน ๓  อาคารอาทติย์อุไรรัตน์ (อาคาร๑) มหาวทิยาลยัรังสิต 
************************************** 

รายนามคณะอนุกรรมการทีเ่ข้าประชุม 
๑.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย   ประธำน 

(ดร. จอมขวญั  ผลภำษี) 
๒. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั   รองประธำนคนท่ี ๑ 

(ดร.จีระประภำ ละอองค ำ) 
๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัศรีปทุม วทิยำเขตบำงเขน  รองประธำนคนท่ี ๒ 

(ดร .อภิรดี อ ำนรรรมภี(   
๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและศูนยก์ำรเรียนรู้ มหำวทิยำลยักรุงเทพ   อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยศิ์ริวรรภ  ศิริภิรมย)์(แทน) 
๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเกริก    อนุกรรมกำร 

(อำจำรยฉ์ตัรรัตน์ เชำวลิต) 
๖. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับรรภสำร     มหำวทิยำลยัเกษมบภัฑิต   อนุกรรมกำร 

(อำจำรยบุ์ญญำพร มำรุ่งเรือง)  
๗. หวัหนำ้ส่วนหอสมุด     มหำวทิยำลยัเซนตจ์อห์น   อนุกรรมกำร 

(อำจำรยธี์รศกัด์ิ  เยน็อุรำ) 
๘. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัรังสิต    อนุกรรมกำร 

(ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ) 
๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัรำชพฤกษ ์   อนุกรรมกำร 

(อำจำรยด์ำรำวรรภ  เจียมเพ่ิมพนู) 
๑๐. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับรรภสำรและสำรสนเทศ มหำวทิยำลยัวงษช์วลิตกลุ   อนุกรรมกำร 

(อำจำรยจิ์ตชญำ กรสนัเทียะ) 
๑๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัสยำม    อนุกรรมกำร 

(อำจำรยพ์รรภี  จิวพทุธิธรรม)(แทน) 
๑๒. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยบ์รรภสำรสนเทศ   มหำวทิยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อนุกรรมกำร 

(อำจำรยฤ์ทธิชยั  เตชะมหทัธนนัท)์ 
๑๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง    มหำวทิยำลยัเอเชียอำคเนย ์   อนุกรรมกำร 

(อำจำรยภิ์ชำภทัร์  อมรจุติ)(แทน) 
๑๔. หวัหนำ้ฝ่ำยวทิยทรัพยำกร                   วทิยำลยัเทคโนโลยจิีตรลดำ                อนุกรรมกำร 

(อำจำรยรั์ชนี  บุญคง)(แทน) 
๑๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   วทิยำลยัเซำธ์อีสทบ์ำงกอก   อนุกรรมกำร 

(อำจำรยเ์ยำวภำนี รอดเพช็ร) 
 



๒/๘ 

 

๑๖. หวัหนำ้หอ้งสมุด     วทิยำลยัอินเตอร์เทคล ำปำง   อนุกรรมกำร 
(อำจำรยจ์นัทร์เพญ็  เจำ้กลดี) 

๑๗. หวัหนำ้งำนศูนยว์ทิยบริกำร   สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น    อนุกรรมกำร 
(อำจำรยสุ์พิศ  บำยคำยคม) 

๑๘. นำงศนัสนีย ์    อดทน    มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย   เหรัญญิก 
๑๙. นำงสำวปนดัดำ    บุญสิงห์   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย   เลขำนุกำร 
๒๐. นำงสำวพนิดำ    วอ่งไวยทุธ์   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย   ผูช่้วยเลขำฯคนท่ี ๑ 
๒๑. นำงสำวรัชนี     เกษศิริ    มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย   ผูช่้วยเลขำฯคนท่ี ๒ 
๒๒. นำงสำวพรชนก    ตรีพรม   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย   ผูช่้วยเลขำฯคนท่ี ๓ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ประธำนกลุ่มงำนวเิครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั   อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยสุ์ชีรำ  ทองศิริ) 
๒. ประธำนกลุ่มงำนพฒันำทรัพยำกรสำรสนเทศ วทิยำลยัเซำธ์อีสทบ์ำงกอก   อนุกรรมกำร 

(อำจำรยเ์ด่นดำรำ  ถำดเกษม) 
๓. ประธำนกลุ่มงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ           มหำวทิยำลยัศรีปทุม วทิยำเขตบำงเขน  อนุกรรมกำร 

(อำจำรยป์ระภสัสร  สำระนำค) 
๔. อำจำรยน์นัภสัส์ นุตรทตั   มหำวทิยำลยัศรีปทุม วทิยำเขตบำงเขน 
๕. อำจำรยร์ ำพึง กล่ินชั้น    สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน ์
๖. อำจำรยฐ์ปนีย ์  จีนะวฒัน ์   สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน ์
๗. อำจำรยอ์มรรัตน์ ศรีสุรภำนนท ์   จุฬำลงกรภ์มหำวทิยำลยั 
๘. อำจำรยป์รำงทิพย ์อิศรำงกรู ภ อยธุยำ  จุฬำลงกรภ์มหำวทิยำลยั 
๙. อำจำรยป์ระสิทธิชยั  เดชข ำ   วทิยำลยัอินเตอร์เทคล ำปำง 
 
รายนามคณะอนุกรรมการทีล่าประชุม 
๑.   ผูอ้  ำนวยกำรศูนยส์นเทศและหอสมุด    มหำวทิยำลยัธุรกิจบภัฑิตย ์   อนุกรรมกำร 
๒.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร     มหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุรี   อนุกรรมกำร 
๓.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด      มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร  อนุกรรมกำร 
๔.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร     มหำวทิยำลยัธนบุรี    อนุกรรมกำร 
๕.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและสำรสนเทศ  มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ   อนุกรรมกำร 
๖.   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำรและสำรสนเทศ  มหำวทิยำลยัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  อนุกรรมกำร  
๗.   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง     มหำวทิยำลยัเอเชียอำคเนย ์   อนุกรรมกำร 
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รายนามคณะอนุกรรมการทีไ่ม่มาประชุม 
๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยักรุงเทพสุวรรภภูมิ  อนุกรรมกำร 
๒. หวัหนำ้ฝ่ำยวทิยบริกำร (หอ้งสมดุ)  มหำวทิยำลยักำรจดักำร   อนุกรรมกำร 
       และเทคโนโลยอีีสเทิร์น  
๓. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยบริกำรและหอสมุด  มหำวทิยำลยัคริสเตียน   อนุกรรมกำร 
๔. หวัหนำ้ส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัเจำ้พระยำ   อนุกรรมกำร 
๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและเทคโนโลย ี  มหำวทิยำลยัชินวตัร   อนุกรรมกำร 
๖. ผูอ้  ำนวยกำรหอ้งสมุดและสำรสนเทศ  มหำวทิยำลยัตำปี    อนุกรรมกำร  
๗. หวัหนำ้ศูนยบ์รรภสำรและส่ือกำรศึกษำ  มหำวทิยำลยันอร์ท–เชียงใหม่  อนุกรรมกำร 
๘. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำรและสำรสนเทศ มหำวทิยำลยันำนำชำติเอเชีย-แปซิฟิก  อนุกรรมกำร 
๙. หวัหนำ้งำนส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเนชัน่ (ศูนยก์ำรศึกษำ  อนุกรรมกำร 
      เนชัน่ทำวเวอร์ กรุงเทพ)          
๑๐. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัปทุมธำนี   อนุกรรมกำร 
๑๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัพำยพั    อนุกรรมกำร 
๑๒. หวัหนำ้หอ้งสมุด    มหำวทิยำลยัพิษภุโลก   อนุกรรมกำร 
๑๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัฟำฏอนี   อนุกรรมกำร 
๑๔. หวัหนำ้ส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัฟำร์อีสเทอร์น   อนุกรรมกำร 
๑๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัภำคกลำง   อนุกรรมกำร  
๑๖. ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัรัตนบภัฑิต   อนุกรรมกำร 
๑๗. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัรำชธำนี    อนุกรรมกำร  
๑๘. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเวบ็สเตอร์(ประเทศไทย)  อนุกรรมกำร 
๑๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัเวสเทิร์น   อนุกรรมกำร 
๒๐. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัศรีปทุม วทิยำเขตชลบุรี  อนุกรรมกำร 
๒๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัหำดใหญ่   อนุกรรมกำร 
๒๒. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย   อนุกรรมกำร 
๒๓. หวัหนำ้หอ้งสมุด    วทิยำลยัเฉลิมกำญจนำ   อนุกรรมกำร 
๒๔. หวัหนำ้หอ้งสมุดและวทิยบริกำร   วทิยำลยัเซนตห์ลุยส์   อนุกรรมกำร  
๒๕. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยบริกำร   วทิยำลยัดุสิตธำนี    อนุกรรมกำร 
๒๖. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   วทิยำลยัทองสุข    อนุกรรมกำร 
๒๗. หวัหนำ้หอ้งสมุด    วทิยำลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์  อนุกรรมกำร 
๒๘. หวัหนำ้หอ้งสมุด    วทิยำลยัเทคโนโลยรีำชธำนีอุดร  อนุกรรมกำร 
๒๙. หวัหนำ้ส ำนกัหอสมุด    วทิยำลยัเทคโนโลยสียำม   อนุกรรมกำร 
๓๐. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   วทิยำลยันครรำชสีมำ   อนุกรรมกำร 
๓๑. หวัหนำ้หอ้งสมุด    วทิยำลยันำนำชำติเซนตเ์ทเรซำ  อนุกรรมกำร 
๓๒. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   วทิยำลยับภัฑิตเอเชีย   อนุกรรมกำร 
๓๓. หวัหนำ้หอ้งสมุด    วทิยำลยัพทุธศำสนำนำนำชำติ  อนุกรรมกำร 
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๓๔. หวัหนำ้หอ้งสมุด    วทิยำลยัสนัตพล    อนุกรรมกำร 
๓๕. หวัหนำ้หอสมุด    วทิยำลยัแสงธรรม    อนุกรรมกำร 
๓๖. หวัหนำ้หอ้งสมุด    สถำบนัรัชตภ์ำคย ์    อนุกรรมกำร 
๓๗. หวัหนำ้หอ้งสมุด      สถำบนัอำศรมศิลป์    อนุกรรมกำร 
 
เปิดประชุมเวลำ ๑๓.๓๐ น. 
 
 ดร.มลิวลัย ์ประดิษฐธี์ระ  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด  มหำวทิยำลยัรังสิต  กล่ำวตอ้นรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุม   โดยประธำนกล่ำว 
ตอ้นรับ  รองศำสตรำจำรย ์ดร.อมร  เพชรสม ผูอ้  ำนวยกำร  ส ำนกังำนวทิยทรัพยำกร จุฬำลงกรภ์มหำวทิยำลยั  และขอบคุภ 
ในกำรตอ้นรับ และเอ้ือเฟ้ือเร่ืองสถำนท่ี จำกนั้นน ำเขำ้สู่วำระกำรประชุม ดงัน้ี 
 
วาระที ่๑ เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

 ๑.๑   ค  ำสัง่แต่งตั้งคภะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยหอ้งสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน ชุดท่ี ๑๕ วำระท่ี ๑    

สิงหำคม ๒๕๕๘ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 

  ประธำน แจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบ เร่ือง ค ำสัง่แต่งตั้งคภะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยหอ้งสมุด
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน ชุดท่ี ๑๕ วำระท่ี ๑ สิงหำคม ๒๕๕๘ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ โดยมีรำยช่ือดงัต่อไปน้ี 
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทรำบ 

 
 ๑.๒   กำรยติุเป็นสมำชิกคภะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือขำ่ยหอ้งสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน (อพส.)                 
ของสถำบนับภัฑิตศึกษำจุฬำภรภ์ 
  ประธำน แจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบ เร่ือง กำรยติุเป็นสมำชิกคภะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยหอ้งสมุด
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) ของสถำบนับภัฑิตศึกษำจุฬำภรภ์ เน่ืองจำกปัจจุบนัสถำบนับภัฑิตศึกษำจุฬำภรภ์                            
ไดเ้ปล่ียนสถำนภำพจำกสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนเป็นสถำบนัศึกษำในก ำกบัของรัฐ โดยมีกำรควบรวม 3 หน่วยงำนคือ  
สถำบนัวจิยัจุฬำภรภ์ วทิยำลยัวทิยำศำสตร์กำรแพทยเ์จำ้ฟ้ำจุฬำภรภ์ และ สถำบนับภัฑิตศึกษำจุฬำภรภ์ เขำ้ดว้ยกนัแลว้จดัตั้งเป็น  
รำชวทิยำลยัจุฬำภรภ์  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทรำบ 
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๑.๓   ผูล้ำประชุม 
ประธำนแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบ เร่ืองอนุกรรมกำรท่ีขอลำประชุม ดงัน้ี  
๑.  ผศ.ดร. อำรีย ์ ช่ืนวฒันำ  ผูอ้  ำนวยกำรศูนยส์นเทศและหอสมุด  มหำวทิยำลยัธุรกิจบภัฑิตย ์
๒. อำจำรยสุ์จิตรำ แร่มี  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร  มหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุรี 
๓. อำจำรยส์รัญญำ รุจิเรขเรืองรอง   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 
๔. อำจำรยก์ลุยำ สุขพงษไ์ทย  (แทน)  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร  มหำวทิยำลยัธนบุรี 
๕. อำจำรยสุ์วคนธ์  ศิริวงศว์รวฒัน์    ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและสำรสนเทศ 
มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ 

๖.  อำจำรยป์ระกำยรัตน์  ใจเท่ียง   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำรและสำรสนเทศ  
มหำวทิยำลยัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

๗.  ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์วนีสั  นำควชัระ   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง   
มหำวทิยำลยัเอเชียอำคเนย ์

๘.  อำจำรยสุ์ธน  สุภำวงศ์   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   วทิยำลยัเชียงรำย   
๙.  อำจำรยพ์วงรัตน์ จินพล   ผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและส่ือกำรศึกษำ 
วทิยำลยัเทคโนโลยภีำคใต ้

๑๐. อำจำรยสุ์ดำรัตน์  ชำ้งเช้ือวงศ ์  มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทรำบ 
 

วาระที ่๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๔/๒๕๕๙ 
ประธำนขอใหท่ี้ประชุมพิจำรภำและรับรองรำยงำนประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ วนัองัคำรท่ี ๒๖ เมษำยน ๒๕๕๙  

 
มตทิีป่ระชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุม โดยไม่มีกำรแกไ้ข 

 
วาระที ่๓   เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๓.๑ กำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำน ๔ กลุ่ม 
  ๓.๑.๑ กลุ่มงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ   โดย ประธำนกลุ่มงำนฯ 
  ๓.๑.๒ กลุ่มงำนบริกำรสำรสนเทศ  โดย ประธำนกลุ่มงำนฯ 
  ๓.๑.๓ กลุ่มงำนพฒันำทรัพยำกรสำรสนเทศ โดย ประธำนกลุ่มงำนฯ 
  ๓.๑.๔ กลุ่มงำนวเิครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดย ประธำนกลุ่มงำนฯ 
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วาระที ่๔  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๔.๑  ควำมร่วมมือระหวำ่งหอ้งสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน และส ำนกังำนวทิยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรภ์มหำวทิยำลยั  
  รองศำสตรำจำรย ์ดร.อมร  เพชรสม ผูอ้  ำนวยกำร  ส ำนกังำนวทิยทรัพยำกร  จุฬำลงกรภ์มหำวทิยำลยั  โดยมีควำม
ประสงคท่ี์จะใหก้ำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรยมืเอกสำรสำรสนเทศระหวำ่งจุฬำฯ กบัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
และเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในกำรใชท้รัพยำกรร่วมกนั โดยก ำหนดเป็นขอ้ตกลง เพ่ือใหเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัเก่ียวกบัเก่ียวกบั
กำรใชท้รัพยำกรร่วมกนัระหวำ่งหอ้งสมุด 
  ประธำน มอบหมำยทีมเลขำฯ ส่งร่ำงขอ้ตกลงฯ ใหก้บัคภะอนุกรรมกำรแต่ละสถำบนัเพ่ือพิจำรภำ 
 
 มตทิีป่ระชุม ขอ้ตกลงควำมร่วมมือวำ่ดว้ยกำรบริกำรสำรสนเทศระหวำ่งส ำนกังำนวทิยทรัพยำกรจุฬำลงกรภ์
มหำวทิยำลยักบัหอ้งสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2559 มีมติพิจำรภำ ดงัน้ี 
   1. จดัท ำควำมร่วมมือในนำมกลุ่ม อพส.  
   2. จดัท ำควำมร่วมมือของแต่ละสถำบนั 
 
 ๔.๒  กำรน ำเสนอฐำนขอ้มูลวจิยัทำงอุตสำหกรรม (Industrial Research Database)  
                           คุภเกรียงไกร วรีะอำชำกลุ ตวัแทนบริษทั Frost & Sullivan น ำเสนอฐำนขอ้มูลวจิยัทำงอตุสำหกรรม (Industrial 
Research Database) มีเน้ือหำครอบคลุม 12 สำขำวชิำ แบ่งเป็น 4 ดำ้น ดงัน้ี ดำ้นธุรกิจ, ดำ้นเทคโนโลย,ี ดำ้นอุตสำหกรรม 
และดำ้นเศรษฐกิจ 
  ประธำน มอบหมำยทีมเลขำฯ ประสำนงำนสอบถำมควำมตอ้งกำรทดลองใชแ้ต่ละสถำบนั                
 เพ่ือประสำนงำนกบับริษทัต่อไป 
 
 มตทิีป่ระชุม  ประธำน เสนอใหบ้ริษทัเปิดทดลองใช ้(Trial) อยำ่งนอ้ย 1 ภำคกำรศึกษำ 
 
 ๔.๓   กำรน ำเสนอโมเดลหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ส ำหรับ Consortium  
  ดร.พลภทัร์  อุดมผล ผูบ้ริหำรบริษทั Ookbee  น ำเสนอโมเดลหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ส ำหรับ Consortium ในรูปแบบ 
University License 24,000 บำท/User/ปี พร้อมสำมำรถเลือกอุปกรภ์ใหบ้ริษทัจดัหำใหเ้พ่ิมเติมได ้และทำงบริษทัไดแ้จก Premium 
Package ใหแ้ต่ละสถำบนัทดลองใช ้ 90 วนั   
  ประธำน มอบหมำยทีมเลขำฯ  ประสำนงำนสอบถำมควำมตอ้งกำรของแต่ละสถำบนั   เพ่ือประสำนงำนกบับริษทั
ต่อไป 
  
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทรำบ 
 
 ๔.๔  กำรน ำเสนอ เร่ือง EDS Catalog Sharing 
  คุภวกญัญกำนต ์นนทิวฒัน์วภิช  ตวัแทนบริษทั EBSCO Publishing น ำเสนอ เร่ือง EDS Catalog Sharing  
เป็นกำรสืบคน้ขอ้มูลแบบหนำ้จอเดียว (Single Search) สำมำรถสืบคน้ทรัพยำกรทั้งหมด ไดแ้ก่ ฐำนขอ้มูลทรัพยำกรหอ้งสมุด 
ฐำนขอ้มูลออนไลน์ เป็นตน้  ซ่ึงปัจจุบนัมีควำมดำ้นควำมร่วมมือในกลุ่มต่ำงๆ ไดแ้ก่ กลุ่ม Pulinet, TU-ThaiPul, และเพ่ิมเติมใน 
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กลุ่ม EDS Single site (มหำวทิยำลยัมหิดล,  สถำบนับภัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์, มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ, มหำวทิยำลยั 
รำชภฏัเพชรบุรี )   และล่ำสุดคือจุฬำลงกรภ์มหำวทิยำลยั  ซ่ึงในอนำคตจะมีกำรรวมกลุ่มควำมร่วมมือทั้งหมดเขำ้ดว้ยกนั (Thailand 
Information Sharing) 
  ประธำน มอบหมำยทีมเลขำฯ  ประสำนงำนสอบถำมควำมตอ้งกำรของแต่ละสถำบนั   เพ่ือประสำนงำนกบับริษทั
ต่อไป 
 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทรำบ 
 
 ๔.๕  ควำมคืบหนำ้เร่ืองกำรต่อรองรำคำฐำนขอ้มูล (ScienceDirect, Turnitin) 
  - ฐำนขอ้มูล  ScienceDirect  
  ประธำน มอบหมำยใหป้ระธำนกลุ่มงำนพฒันำฯ ท ำกำรรวบรวมสรุปกำรบอกรับฐำนตำม Collection และ Subject  
ท่ีแต่ละสถำบนับอกรับ  เพ่ือน ำมำพิจำรภำร่วมกนัในวำระต่อไป และส่งต่อทีมเลขำฯ 
  - ฐำนขอ้มูล  Turnitin 
  ประธำน แจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่ทำง บริษทั Book Promotion ไดน้ ำเสนอ Package ขั้นต ่ำเพ่ิมเติม โดยเร่ิมตน้      
100 User โดยใหแ้ต่ละสถำบนัพิจำรภำเลือก Package เร่ิมตน้ Originality Check ประกอบดว้ย Originality Check, Translated Matching 
บอกรับมำกกวำ่ 100 user คิดรำคำ user ละ 244 บำท และ Feedback studio ประกอบดว้ย  Originality Check, Translated Matching, 
Grade Mark, e-Rater, Peer Review บอกรับมำกกวำ่ 100 user คิดรำคำ user ละ 326 บำท 
  ประธำน มอบหมำย ทีมเลขำฯ  ประสำนงำนสอบถำมควำมตอ้งกำรของแต่ละสถำบนั   เพ่ือประสำนงำนกบับริษทั
ต่อไป 
 
 
ปิดประชุม 16.50 น. 
 
 
 
                               (นำงสำวรัชนี  เกษศิริ) 
                      ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
 
 
                                (นำงสำวปนดัดำ  บุญสิงห์) 
                      ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
 
 
                        
                   (ดร.จอมขวญั  ผลภำษี) 
                 ผูต้รวจรำยงำนกำรประชุม 
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