รายงานการประชุ มคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ Makerspace ชั้น 3 ศูนย์ เรี ยนรู้ และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รายนามคณะอนุกรรมการทีเ่ ข้ าประชุ ม
๑.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำง
(ดร.จอมขวัญ ผลภำษี)
๒.
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์เรี ยนรู ้และหอสมุด
(อำจำรย์ภคพร อำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ )
๓.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์ประภัสสร สำระนำด) (แทน)
๔.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ)
๕.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(ผศ.ดร.สุ วมิ ล วงศ์สิงห์ทอง)
๖.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุดและพื้นที่กำรเรี ยนรู ้
(อำจำรย์ดำรำรัตน์ ก่ำเสริ ฐ) (แทน)
๗.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำร
(อำจำรย์สุจิตรำ แร่ มี)
๘.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์รัตนำ พรหมสวัสดิ์) (แทน)
๙.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์ประกอบเกียรติ ตังคณะสิ งห์)
๑๐. ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(อำจำรย์สุวทิ ย์ แพงมำ)
๑๑. ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์ภคั ภิญญำ สว่ำงวงศ์)
๑๒. ผูอ้ ำนวยสำนักหอสมุด
(อำจำรย์คมเดช บุญประเสริ ฐ) (แทน)
๑๓. ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั
(อำจำรย์จิตรลดำ พันธุ์พณำสกุล)
๑๔. ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์เบญจภรณ์ อนันต์วณิ ชย์ชำ)
๑๕. ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์พชร แก้วเสมำ) (แทน)

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

ที่ปรึ กษำ

มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

ประธำน

มหำวิทยำลัยศรี ปทุม

รองประธำนคนที่ ๑

มหำวิทยำลัยรังสิ ต

รองประธำนคนที่ ๒

มหำวิทยำลัยเกริ ก

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยกรุ งเทพธนบุรี

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
วิทยำเขตชลบุรี
มหำวิทยำลัยสยำม

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยหำดใหญ่

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

อนุกรรมกำร

วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

๑๖.

ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วทิ ยบริ กำร
(อำจำรย์อำภำกร ธำตุโลหะ)
๑๗. หัวหน้ำศูนย์วทิ ยบริ กำร
(ตัวแทน)
๑๘. รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์รัศมี ประทำ)
๑๙. ผูอ้ ำนวยกำรสำนักส่ งเสริ มวิชำกำร
(อำจำรย์รำพึง กลิ่นชั้น) (แทน)
๒๐. นำงไพจิตร
เกิดอยู่
๒๑. นำงสำวกฤตยำ สุ นพงษ์ศรี
๒๒. นำยภำณุมำตร์ สุ ทธิสังข์
๒๓. นำงวลัยภรณ์ สร้อยอุดม
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑.
นำงสำวจิรำพร
๒.
นำงสมศรี
๓.
นำงรุ ้งลำวัลย์
๔.
นำงสำวสุ นทณี
๕.
นำยวัฒนำ
๖.
นำงสำวจุฑำนุช
๗.
นำงสำวชิดชนก
๘.
นำงวิยะดำ
๙.
นำงสำวนภสร
๑๐. นำยสุ เวทย์
๑๑. นำงสำวนิรชำ
๑๒. อำจำรย์ปรำงทิพย์
๑๓. อำจำรย์พรทิพย์
๑๔. นำยเพิม่ ทรัพย์
๑๕. นำงสำววนิดำ
๑๖. นำยพงศ์นริ นทร์
๑๗. นำยกิตติธชั
๑๘. นำงสำววรรณฑินีย ์
๑๙. นำงพัชรำกร
๒๐. นำงสำวปิ ยะนำถ

บำนลำ
อ้นประดิษฐ์
ทัพมีบุญ
ธรรมพร
ปั้ นจิตร
ศิริสว่ำง
สิ ริวนั ต์
สิ ริมำณนท์
ศรี วลิ ยั
เทวริ นทร์
ภูลำมำรถ
ทับทอง
พันธุ์รัตน์
ศรี สุวรรณ
เกษรนวล
คงสม
วงศ์ธรรมำ
แก้วเขียว
สุ ภำพ
ประใจครบุรี

วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ อนุกรรมกำร
สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

อนุกรรมกำร

สถำบันเทคโนโลยีแห่งสุ วรรณภูมิ อนุกรรมกำร
สถำบันกำรจัดกำรปั ญญำภิวฒั น์ อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
เหรัญญิก
มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
เลขำนุกำร
มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ผูช้ ่วยเลขำนุกำรคนที่ ๑
มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ผูช้ ่วยเลขำนุกำรคนที่ ๒

มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยกรุ งเทพธนบุรี
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม ชลบรี
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม ชลบุรี
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม ชลบุรี
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุ งเทพ
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุ งเทพ
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุ งเทพ
บรรณำรักษ์
สถำบันเทคโนโลยีแห่งสุ วรรณภูมิ บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
บรรณำรักษ์
มหำวิทยำลัยหัวเฉียว
บรรณำรักษ์
เฉลิมพระเกียรติ

๒๑.

อำจำรย์ดุษษำ

โชติถวิบูลย์

๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

นำงสำวปนัดดำ
นำงศันสนีย ์
อำจำรย์พนิดำ
อำจำรย์อุบลพรรณ
นำงสำวจุฑำมำศ
นำยธนวัฒน์
อำจำรย์พชั ริ นทร์
อำจำรย์สมร
อำจำรย์มฑั นำ
อำจำรย์พรรณี
อำจำรย์ปรัชญำวรรณ

บุญสิ งห์
อดทน
ว่องไวยุทธ์
พันธ์ดำรำ
ดุษฎีสุนทรสกุล
มิ่งมณี
ยัง่ ยืน
อุ่นวิเศษ
สุ วรรณ
จิงฤทธิธรรม
จันทะขำน

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุ ม
๑.
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยหอสมุดกลำง
(อำจำรย์สมฤดี หัตถำพงษ์)
๒.
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรสนเทศ
(อำจำรย์สุภำพร ชัยธัมมะปกรณ์)
๓.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์อภัย ประกอบผล)
๔.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำง
(อำจำรย์นนั ทิยำ จรู ญแสง)
๕.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุดและสำรสนเทศ
(อำจำรย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์)
๖.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักบรรณสำรและสำรสนเทศ
(อำจำรย์จิตชญำ กรสันเทียะ)
๗.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำร
(รองศำสตรำจำรย์เฉลียว พันธุ์สีดำ)
รายนามคณะอนุกรรมการทีไ่ ม่ มาประชุ ม
๑.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
๒.
หัวหน้ำฝ่ ำยวิทยบริ กำร(ห้องสมุด)
๓.
๔.

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักบรรณสำร
ผูอ้ ำนวยศูนย์วทิ ยบริ กำรและหอสมุด

มหำวิทยำลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
มหำวิทยลัยหอกำรค้ำไทย
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก
มหำวิทยำลัยเกริ ก
มหำวิทยำลัยเกริ ก
มหำวิทยำลัยสยำม
สถำบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

บรรณำรักษ์

มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุ งเทพ

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยธนบุรี

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต
มหำวิทยำลัยคริ สเตียน

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำร
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี
หัวหน้ำส่ วนหอสมุด
ผูอ้ ำนวยกำรห้องสมุดและสำรสนเทศ
หัวหน้ำศูนย์บรรณสำร และสื่ อสำรกำรศึกษำ
ผูอ้ ำนวยกำรห้องสมุด

๑๑.

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำรและสำรสนเทศ

๑๒.

หัวหน้ำห้องสมุด

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำร
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุดและหอจดหมำยเหตุ
หัวหน้ำห้องสมุด
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำร
หัวหน้ำสำนักวิทยบริ กำร
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำร
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำร

๒๑.

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด

๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำง
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
หัวหน้ำห้องสมุดและวิทยบริ กำร
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วทิ ยบริ กำร
หัวหน้ำห้องสมุด
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และสื่ อกำรศึกษำ
หัวหน้ำสำนักหอสมุด
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำร
หัวหน้ำห้องสมุด
หัวหน้ำห้องสมุด
หัวหน้ำห้องสมุด
หัวหน้ำห้องสมุด
หัวหน้ำห้องสมุด

๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ
อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยชินวัตร
อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น
อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยตำปี
อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยนำนำชำติ
อนุกรรมกำร
แสตมฟอร์ ด
มหำวิทยำลัยนำนำชำติเอเชีย- อนุกรรมกำร
แปซิฟิก
มหำวิทยำลัยเนชัน่
อนุกรรมกำร
(ศูนย์กำรศึกษำเนชัน่ ทำวเวอร์ กรุ งเทพ)
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยพำยัพ
อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยพิษณุโลก
อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยฟำฏอนี
อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยฟำอีสเทอร์ น
อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยภำคกลำง
อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยรำชธำนี
อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์
อนุกรรมกำร
มหำวิทยำลัยเว็บสเตอร์
(ประเทศไทย)
มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์
วิทยำลัยเชียงรำย
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
วิทยำลัยดุสิตธำนี
วิทยำลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้

อนุกรรมกำร

วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม
วิทยำลัยนครรำชสี มำ
วิทยำลัยนอร์ทเทิร์น
วิทยำลัยพุทธศำสนำนำนำชำติ
วิทยำลัยสันตพล
วิทยำลัยแสงธรรม
วิทยำลัยอินเตอร์ เทคลำปำง

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

๓๕.
๓๖.

หัวหน้ำห้องสมุด
หัวหน้ำห้องสมุด

สถำบันรัชต์ภำคย์
สถำบันอำศรมศิลป์

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

เปิ ดประชุ ม ๑๓.๐๐ น.
ประธำนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครื อข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ชุดที่ ๑๗ กล่ำว
ต้อนรับผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม
วาระที่ ๑ เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครื อข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ชุดที่ ๑๗
(วำระสิ งหำคม ๒๕๖๒- กรกฎำคม ๒๕๖๓)
ประธำนแนะนำคณะอนุกรรมกำร อพส. ชุดที่ ๑๗

มติทปี่ ระชุ ม รับทรำบ

๑.๒ รำยงำนสรุ ปผลกำรดำเนิ นงำนของคณะอนุ กรรมกำรพัฒนำระบบและเครื อข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชน ชุดที่ ๑๖
ประธานฯ ชุ ดที่ ๑๖ รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑.๒.๑ ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรควำมร่ วมมือด้ำนวิชำกำร
๑.๒.๑.๑ ควำมร่ วมมือด้ำนบริ กำรทรัพยำกรสำรสนเทศร่ วมกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๑.๒.๑.๒บริ ก ำรยื ม ระหว่ำ งห้ อ งสมุ ด ผ่ ำ นบริ ก ำร TU-THAIPUL ควำมร่ ว มมื อ ด้ ำ นบริ ก ำร
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ผ่ำนบริ กำร Inter Library Loan โดยเปิ ดช่องทำงให้สำมำรถสื บค้น และส่ งคำขอออนไลน์ (Online ILL
Request) ผ่ำน EBSCO Discovery Service (EDS) มีสถำบันที่เข้ำร่ วมจำนวน ๙ สถำบัน
๑.๒.๑.๓ ควำมร่ วมมือด้ำนฐำนข้อมูลออนไลน์
๑) ฐำนข้อมูลภำษำจีนจำก CNKI (China National Knowledge Infrastructure)
(ทดลองใช้เดือนมีนำคม – พฤษภำคม ๒๕๖๑)
๒) ฐำนข้อมูล EBSCO Open Dissertations เป็ นฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ฟรี จำก
มหำวิทยำลัยชั้นนำของโลก สำมำรถเข้ำใช้บริ กำรฟรี สำหรับสถำบันที่ใช้
EBSCO Discovery Service (EDS)
๓) ฐำนข้อมูล Thai Journals Online (ThaiJo) เป็ นฐำนข้อมูลวำรสำรเล็กทรอนิกส์กลำง
ของประเทศไทย เป็ นแหล่งรวมวำรสำรวิชำกำรที่ผลิตในประเทศไทยทุกสำขำวิชำ
สำมำรถเข้ำใช้บริ กำรฟรี สำหรับสถำบันที่ใช้ผำ่ น EBSCO Discovery Service (EDS)
๑.๒.๑.๔ ควำมร่ วมมือในกำรบอกรับฐำนข้อมูลออนไลน์ในรู ปของภำคี ได้รับควำมร่ วมมือจำก
บริ ษทั จำหน่ำยฐำนข้อมูลออนไลน์ ในกำรบอกรับฐำนข้อมูลออนไลน์แบบภำคีสมำชิ ก
ได้แก่
๑) บริ ษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) หรื อ BOL ให้บริ กำรฐำนข้อมูล Corpus
๒) บริ ษทั Elsevier ผูใ้ ห้บริ กำรฐำนข้อมูล ScienceDirect
๓) บริ ษทั EBSCO Information Services
๑.๒.๑.๕ จัดประชุมผูบ้ ริ หำรห้องสมุด (Library Director Meeting) สถำบันอุดมศึกษำทัว่ ประเทศ
๑.๒.๒ ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ องค์ควำมรู ้และบริ กำรวิชำกำรงำนสัมมนำควำมร่ วมมือระหว่ำง
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำครั้งที่ ๓๔ มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ ๖ และวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนำยน
๒๕๖๒ ภำยใต้หวั ข้อ “กำรปรับเปลี่ยนรู ปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์ มใหม่ เพื่ออนำคตที่ยงั่ ยืน” หรื อ “Library
Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” ณ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

๑.๒.๓ บัญชี อพส.
ประธำนฯ ชุดที่ ๑๖ แจกแจงรำยละเอียดบัญชีของ อพส.
รายรับ
เงิน อพส. ชุดที่ ๑๕
ส่ วนแบ่งจำกกำรสัมมนำควำมร่ วมมือระหว่ำงห้องสมุด TLC 34 (15 มิถุนำยน 2562)
ดอกเบี้ยเงินฝำก บัญชี อพส.
รายรับรวม

๒๘๘,๒๓๒.๐๔
๒๐,๐๐๐.๐๐
๓,๓๘๑.๓๔
๓๑๑,๖๑๓.๓๘

รายจ่ าย
๓,๒๐๕.๖๕
๑ ค่ำเช่ำพื้นที่ Website (Thapul.org) (FeverHosting, ThaiLRT.org) (13 มิถุนำยน 2561)
๒,๐๐๐.๐๐
๒ ค่ำพิธีกร (ดร.พนิ ตำ สุ รชัยกุลวัฒนำ) ช่วยงำนวันสถำปนำสมำคมสถำบันอุดมศึกษำแห่ง
ประเทศไทย (๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐)
๔,๐๐๐.๐๐
๓ ค่ำวิทยำกรในงำนประชุม อพส. ครั้งที่ 4, สสอท ครั้งที่ 2 เรื่ อง UNION Catalog (นำง
เพ็ญแข ประจงใจ, นำยสมพงษ์ เจริ ญศิริ) (๔ ธันวำคม ๒๕๖๑)
๒,๖๖๕.๐๐
๔ ค่ำรับรองประชุมเตรี ยมงำนเครื อข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ร่ วมกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) (๒๐ สิ งหำคม ๒๕๖๑)
๒,๕๐๐.๐๐
๕ ค่ำของที่ระลึกกำรเยีย่ มศูนย์กำรเรี ยนรู ้ธนำคำรแห่งประเทศไทย (๑๕ มีนำคม ๒๕๖๑)
๒,๐๐๐.๐๐
๖ ค่ำของที่ระลึกเยีย่ มชม สถำบันปั ญญำภิวฒั น์ (๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑)
๓,๐๐๐.๐๐
๗ ค่ำของที่ระลึกผูอ้ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยของรัฐ 3 สถำบัน (TU, MU และ NIDA) ในกำร
ประชุม อพส. เรื่ อง TU-ThaiPul (๕ ตุลำคม ๒๕๖๑)
๒,๐๐๐.๐๐
๘ ค่ำของที่ระลึกแสดงควำมยินดี ดร.อมร เพชรสม (๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒)
๑,๘๐๐.๐๐
๙ ค่ำพวงหรี ดงำนฌำปนกิจบิดำ ของ รศ.ดร.อมร เพชรสม (๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒)
๔,๙๕๐.๐๐
๑๐ ค่ำเบ็ดเตล็ด
รำยจ่ำยรวม
๒๘,๑๒๐.๖๕

บำท
บำท
บำท
บำท

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

๑.๒.๔ ผลกำรดำเนิ นของกลุ่มงำน
๑.๒.๔.๑ กลุ่มงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

การดาเนินการ

๑. กำรพัฒนำหัวเรื่ องใหม่ โดยใช้ google.doc
(https://goo.gl/ylnb5v)
๒. แบ่งปั นควำมรู ้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕

ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒

เสร็ จสิ้ น

ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒

๓. รวบรวมฐำนข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน เพื่อพิจำรณำบอกรับ
ฐำนข้อมูล ร่ วมกันในอนำคต และสำหรับกำรขอใช้
บริ กำรระหว่ำงห้องสมุด

ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒

อยูร่ ะหว่ำง
ดำเนินกำร
เสร็ จสิ้ น

๑.๒.๔.๒ กลุ่มงำนบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

การดาเนินการ

๑. ปรับปรุ งทำเนียบนำมกลุ่มงำนบริ กำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชน
๒. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำร
บริ กำรห้องสมุด
๓. ศึกษำดูงำนด้ำนบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. กำรยืมระหว่ำงห้องสมุด

ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒

เสร็ จสิ้ น

ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒

เสร็ จสิ้ น

ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒
ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒

เสร็ จสิ้ น
เสร็ จสิ้ น

๑.๒.๕ กำรเยีย่ มชมและศึกษำดูงำน
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครื อข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๖ ได้จดั ให้มีกำร
เยีย่ มชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์กำรเรี ยนรู ้ธนำคำรแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๑โดยมี
ผูเ้ ข้ำร่ วมเยีย่ มชมและศึกษำดูงำนทั้งสิ้ น ๖๕ คน

มติที่ประชุม รับทรำบ
วาระที่ ๒ เรื่ องรับรองรายงานการประชุ ม
ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่ องสื บเนื่อง
๓.๑ กำรดำเนิ นงำนของกลุ่มงำน ๒ กลุ่ม
๓.๑.๑ กลุ่มงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
๓.๑.๑.๑ พิจำรณำคัดเลือก ประธำน รองประธำน และเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำรกลุ่มงำน
พัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ ชุดที่ ๑๗ (๑ สิ งหำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔)
มติที่ประชุมได้พิจำรณำคัดเลือก ดังนี้
นำงพรรณี
จิวพุทธิธรรม
มหำวิทยำลัยสยำม
ประธำน
นำงศิริพร
แป้ นสุ วรรณ
มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
รองประธำน
นำยวรวิช
พุฒิวสิ ำรทภำคย์ มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
เลขำนุกำรคนที่ ๑
นำยเพิ่มทรัพย์ ศรี สุวรรณ
มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุ งเทพ
เลขำนุกำรคนที่ ๒
๓.๑.๑.๒ แผนกำรดำเนินงำนคณะอนุกรรมกำรกลุ่มงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศชุดที่ ๑๗
(๑ สิ งหำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔)
กำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
กำรประชุมกลุ่มงำนฯ
ทุก ๒ เดือน
โครงกำรพัฒนำหัวเรื่ องใหม่โดยผ่ำน google.doc (ต่อเนื่ อง)
เสนอหัวเรื่ องและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำทุก
ครั้งที่มีกำรประชุม
โครงกำรแบ่งปั นควำมรู ้สู่ชุมชนฯ (ต่อเนื่อง)
พิจำรณำเวลำกำรดำเนินกำรในที่ประชุม
กำรจัดกำรควำมรู ้ (KM) / กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
พิจำรณำกำหนดกำรดำเนิ นกำรที่ประชุม
๔.๑ เรื่ อง UNION CATALOG
๔.๒ เรื่ อง กำรเผยแพร่ Digital content บน Website
๔.๓ เรื่ อง กำรนำเข้ำข้อมูล TDC-ThaiLis Digital
Collection
โครงกำรสำรวจกำรบอกรับวำรสำร/นิตยสำรภำษำไทยฉบับพิมพ์ที่ มกรำคม – กรกฎำคม ๒๕๖๔
บอกรับ ปี ๒๕๖๓
๓.๑.๒ กลุ่มงำนบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๓.๑.๒.๑ พิจำรณำคัดเลือก ประธำน รองประธำน และเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำรกลุ่มงำนบริ กำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศชุดที่ ๑๗ (๑ สิ งหำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔)
มติที่ประชุมได้พิจำรณำคัดเลือก ดังนี้
ประธำน
อำจำรย์ขนิษฐำ
ภมรพิพิธ
มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
รองประธำน อำจำรย์พชั รำกร
สุ ภำพ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
เลขำนุกำร
อำจำรย์พชั ริ นทร์
ยัง่ ยืน
วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก

๓.๑.๒.๒ แผนกำรดำเนินงำนคณะอนุกรรมกำรคณะอนุกรรมกำรกลุ่มงำนบริ กำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศชุดที่ ๑๗ (๑ สิ งหำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔)
๑. โครงการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านสารสนเทศ
๒. โครงการศึกษาดูงานด้านบริ การและเทคโนโลยี
๓. โครงการยืมระหว่างห้องสมุด
มติที่ประชุม รับทรำบ
วาระที่ ๔ เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ กำรยืมทรัพยำกรระหว่ำงห้องสมุด
กำรยืมระหว่ำงห้องสมุดของห้องสมุดมหำวิทยำลัยเอกชนที่ผำ่ นมำ ได้มีกำรกำหนดระเบียบกำร
ไว้ 15 ปี ที่ผำ่ นมำ โดยกำรขอยืมหรื อกำรขอทำสำเนำ และกำรยืมด้วยตนเอง จะมีปัญหำว่ำสมำชิกของห้องสมุด
สำมำรถทำกำรยืมด้วยตนเองได้หรื อไม่ ยกตัวอย่ำงระบบเครื อข่ำย Pullinet ซึ่ งเพิง่ มีกำรออกบัตรให้สมำชิก
สำมำรถเข้ำไปใช้บริ กำรที่ห้องสมุดในเครื อข่ำย Pullinet ได้เลยทุกที่
ประธำนฯ ขอมติในที่ประชุม เรื่ องกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดด้วยตนเองของสถำบันกลุ่มอพส.
มติที่ประชุม ขอให้เป็ นกำรยืมโดยบรรณำรักษ์กบั บรรณำรักษ์ก่อน และจะทำแบบสำรวจในกำร
ยืมระหว่ำงห้องสมุดในเรื่ อง กำรยืมด้วยตนเองของสมำชิกกลุ่มอพส.
๔.๒ UNINET: Union Catalog (UC) ThaiList และ PulliNet
สื บเนื่องจำกกำรยืมทรัพยำกรระหว่ำงห้องสมุด ปัจจุบนั ใน อพส. มีกำรใช้เครื อข่ำย Thaipul ที่มี
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน ๖ แห่ง ได้แก่ มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
ไทย มหำวิทยำลัยศรี ปทุม มหำวิทยำลัยรังสิ ต และมหำวิทยำลัยสยำม ร่ วมกับสถำบันอุดมศึกษำของรัฐบำล ๔ แห่ ง
ได้แก่ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิ ดล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยและ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
ผ่ำนระบบ EDS ของบริ ษทั EBSCO ปัญหำคือ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยเอกชนไม่ได้มีระบบ EDS ทุกแห่ง
ประธำนฯ จึงเสนอห้องสมุดมหำวิทยำลัยเอกชนที่ไม่เข้ำร่ วม EDS-Thaipul ปัจจุบนั สำมำรถเข้ำ
ร่ วมเครื อข่ำยสหบรรณำนุกรมแห่งชำติ UNINET: Union Catalog (UC) เพื่อจะสำมำรถใช้บริ กำรยืมระหว่ำง
ห้องสมุดทัว่ ประเทศได้แล้ว
ทั้งนี้หอสมุดฯมหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ได้เข้ำร่ วมเครื อข่ำยและกำลัง
ดำเนินกำรยืมคืนระหว่ำงห้องสมุดในเครื อข่ำยไปเมื่อกลำงปี 2562
อำจำรย์อำภำกร ธำตุโลหะ ได้กล่ำวเพิ่มเติมถึงขั้นตอนกำรเข้ำร่ วมเครื อข่ำย UNINET: Union
Catalog (UC) ของห้องสมุดมหำวิทยำลัยเอกชน ที่ตอ้ งดำเนินกำรกับคณะกรรมกำรเครื อข่ำยสหบรรณำนุกรม
แห่งชำติ และกรอกข้อมูลพื้นฐำนก่อนดำเนิ นกำรต่อไป
มติที่ประชุม เห็นด้วยที่จะเข้ำร่ วมเครื อข่ำย UNINET: Union Catalog (UC) โดย ประธำนฯ แจ้ง
ว่ำจะดำเนิ นกำรประสำนงำนเพื่อเข้ำร่ วมเครื อข่ำย และกำรจัดฝึ กอบรมต่อไป
๔.๓ ประธำนฯ แจ้งเรื่ อง ช่องทำงกำรสื่ อสำร มีทำงไลน์อพส. อีเมลล์ โทรศัพท์ และขอให้ทำงผูบ้ ริ หำร
ของแต่ละสถำบันช่วยปรับปรุ งข้อมูลให้กบั ทีมเลขำนุกำรที่ประชุมด้วย

๔.๔ ควำมร่ วมมือในกำรบอกรับฐำนข้อมูลออนไลน์
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำร อำจำรย์คมเดช บุญประเสริ ฐ มหำวิทยำลัยสยำม เสนอประเด็นควำมร่ วมมือใน
กำรบอกรับฐำนข้อมูลออนไลน์ ในที่ประชุมเห็นว่ำ เนื่องจำกแต่ละสถำบันมีกำรบอกรับฐำนข้อมูลที่มีมูลค่ำไม่
เท่ำกัน และหลักสู ตรที่เปิ ดสอนแต่ละสถำบันบำงแห่งเหมือนกันและบำงแห่งต่ำงกัน ดังนั้น ประธำนฯ เสนอว่ำ
ฐำนข้อมูลไหนที่เรำสำมำรถร่ วมใช้กนั ได้ อย่ำงเช่น ScienceDirect ซึ่งเป็ นฐำนข้อมูลที่มีรำคำสู งมำก และทุก
ฐำนข้อมูลจะขึ้น ๗% ทุกปี และคณะกรรมกำรชุดที่ 16 ได้เคยทำแบบสำรวจกำรบอกรับฐำนข้อมูลของแต่ละ
สถำบันแล้ว เพื่อแชร์กำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ คณะกรรมกำรชุดที่ 17 จะมีกำรกำหนดระบบกำรเข้ำสื บค้น
และกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง
ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ ได้แจ้งว่ำ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยรังสิ ตเปิ ดให้เข้ำใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์
ได้ท้ งั หมด ผ่ำนระบบ EDS (EBSCO Discovery service)
อำจำรย์อำภำกร ธำตุโลหะ เสนอเพิม่ เติมว่ำ ระบบ UNINET: Union Catalog (UC) สำมำรถนำ
ข้อมูลลงได้ท้ งั หมดรวมถึงฐำนข้อมูลออนไลน์ ซึ่ งสำมำรถแชร์ ขอ้ มูลกันได้ ถ้ำ อพส. เข้ำร่ วมเครื อข่ำย UC ก็
สำมำรถใช้ระบบกำรสื บค้นข้อมูลของ UC ได้ และได้เสนอกำรเข้ำร่ วมเครื อข่ำย Thai Digital Collection (TDC)
เพื่อแชร์ผลงำนกำรวิจยั วิทยำนิพนธ์ ผลงำนวิชำกำร
มติที่ประชุม ติดต่อตัวแทนบริ ษทั EBSCO มำนำเสนอแพ็กเกจของระบบ EDS กำรเข้ำร่ วม
เครื อข่ำย UNINET: Union Catalog (UC) เพื่อใช้ช่องทำงกำรสื บค้นและกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ และกำรทำ
แบบสำรวจกำรบอกรับฐำนข้อมูลของแต่ละสถำบัน เพื่อให้ทรำบว่ำแต่ละสถำบันมีฐำนข้อมูลอะไรบ้ำงจะได้แชร์
กำรใช้กนั
วำระที่ ๕ เรื่ องอื่น ๆ
๕.๑ กำหนดกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครื อข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ประชุมทุก ๒
เดือน ประชุมครั้งต่อไปเดือนมีนำคม ๒๕๖๓
ปิ ดประชุม ๑๖.๐๐ น.

(นำงสำวกฤตยำ สุ นพงษ์ศรี )
ผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม

(อำจำรย์ภคพร อำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ )
ผูต้ รวจรำยงำนกำรประชุม

