รายงานการประชุ มคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพุธที่ พฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุ ม ๑-๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร ๑) มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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 ๐๙.๓๐ น.
ประธำนฯ กล่ำวเปิ ดงำน จำกนั้น ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ กล่ำวต้อนรับ และเชิญชวนเข้ำร่ วมกิจกรรม
สัปดำห์หอ้ งสมุด โดยช่วงบ่ำยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เรื่ องกำรเตรี ยมตัวเพื่อเข้ำสู่ กำรเป็ นสำนักงำนสี เขียว ซึ่ ง
ทำงสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิ ต ได้รับกำรรับรองสำนักงำนสี เขียว ปี ๒๕๖๒ (Green Office) ระดับดีเยีย่ ม จำก
กรมส่ งเสริ มคุณภำพสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
วาระที่ ๑ เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
๑.๑ สมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทย
อำจำรย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ แจ้งเรื่ อง สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมทำงวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติ เรื่ อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้ ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน” (Strong
Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals) และประชุมใหญ่สำมัญประจำปี พุทธศักรำช
๒๕๖๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๕-๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ถนนสุ ขมุ วิท ๑๑ กรุ งเทพมหำนคร
ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ แจ้งเพิ่มเติม ทำงสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ขอเรี ยนเชิญส่ งบทควำมหรื อ
โปสเตอร์ ภำษำไทยหรื อภำษำอังกฤษเพื่อนำเสนอบทควำมวิจยั หรื อบทควำมวิชำกำรในกำรประชุมครั้งนี้
มติทปี่ ระชุ ม: รับทรำบ
๑.๒ มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ของห้ องสมุดแต่ ละสถาบัน
เนื่องจำกกำรแพร่ ระบำดของโรค ตั้งแต่ตน้ ปี เดือนมกรำคม โดยสถำนกำรณ์ทวั่ ไป นักศึกษำชำวจีนที่
เดินทำงกลับไปช่วงตรุ ษจีน ก็ไม่ได้กลับมำประเทศไทยอีก ประธำนฯ ได้สอบถำมทุกห้องสมุดว่ำได้ดำเนิ นกำร
อย่ำงไรกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
มติทปี่ ระชุ ม
- จัดทำพำสปอร์ ตสุ ขภำพให้แก่นกั ศึกษำและบุคลำกรจีน
- จัดกำรเรี ยนกำรสอนแบบออนไลน์
- ให้นกั ศึกษำ บุคลำกรใส่ หน้ำกำกอนำมัย
- มีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ลำ้ งมือ
- มีกำรคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิ
- รณรงค์ให้ลำ้ งมือบ่อย ๆ
- ทำควำมสะอำดพื้นที่ให้บริ กำร
- มีกำรแจ้งข่ำวสำรให้รับทรำบข้อมูล
- จัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้ำระวังและดูแลสุ ขภำพ

ประธำนฯ ฝำกให้หอ้ งสมุดแต่ละสถำบันเฝ้ำระวัง เนื่ องจำกห้องสมุดเป็ นหน่วยงำนให้บริ กำร สิ่ งสำคัญที่สุด
คือกำรรักษำสุ ขภำพและกำรป้ องกันตนเองของบุคลำกรห้องสมุด และจัดทำนโยบำยเพื่อเฝ้ำระวังของห้องสมุด
สถำบันตนเอง
๑.๓ การเปลี่ยนผู้บริหารห้ องสมุด
ส่ วนงำนหอสมุด มหำวิทยำลัยเนชัน่ ได้เปลี่ยนผูบ้ ริ หำรเป็ น คุณกำญจนำ ศรี ชยั ตัน
มติทปี่ ระชุ ม: รับทรำบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุ ม
รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีกำรแก้ไข ใส่ เลขหน้ำในรำยงำนกำรประชุม ข้อ ๑.๒.๑.๒
ปรับบรรทัด และ ในข้อ ๑.๒.๓ บัญชี อพส. ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ ได้เสนอแนะเรื่ องกำรใช้เงินบัญชี อ.พ.ส. โดย
ขอให้มีกำรขออนุมตั ิกำรใช้เงินในที่ประชุม หรื อถ้ำเป็ นกรณี เร่ งด่วนก็ให้ขออนุมตั ิตำมหลัง ควรให้มีบนั ทึกอยูใ่ น
รำยงำนกำรประชุม โดยประธำนฯ รับข้อเสนอแนะ
มติทปี่ ระชุ ม: รับรองรำยงำนกำรประชุม
วาระที่ ๓ เรื่ องสื บเนื่อง
๓.๑ การยืมทรัพยากรระหว่ างห้ องสมุด
มติทปี่ ระชุ ม: ไม่มี
๓.๒ ความร่ วมมือในการบอกรับฐานข้ อมูลออนไลน์
มติทปี่ ระชุ ม: ไม่มี
๓.๓ UNINET/ Union Catalog (UC) iThesis
มติทปี่ ระชุ ม: ไม่มี
วาระที่ ๔ เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ข้ อมูลและรายละเอียดเพื่อการเตรียมตัวเข้ าร่ วม Union Catalog โดยอาจารย์ เพ็ญแข ประจงใจ คณะ
กรรมการสหบรรณานุกรมห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)
อำจำรย์เพ็ญแข ประจงใจ นำเสนอระบบสหบรรณำนุกรม (UCTAL) ดังนี้
ปัจจุบนั ทำง สำนักงำนบริ หำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ร่ วมกับ ศูนย์ควำมเป็ นเลิศด้ำนนวัตกรรมสำรสนเทศ สำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ พัฒนำระบบฐำนข้อมูล ให้สำมำรถรองรับกำรดำเนินงำนสหรำยกำรบรรณำนุกรม (Union
catalog) ของห้องสมุดสมำชิกเครื อข่ำย ThaiLIS รวมทั้งพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ บนพื้นฐำนมำตรฐำนสำกลในกำร
ควบคุมรำยกำรบรรณำนุกรม เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรทำรำยกำรบนมำตรฐำนกำรทำงำนร่ วมกัน และกำร
ให้บริ กำรยืมระหว่ำงห้องสมุด ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
การดาเนินงานของโครงการ (UC-TAL Timeline) เริ่มจาก
๑. รวบรวม วิเครำะห์ ตรวจสอบข้อมูล ออกแบบ พัฒนำระบบ และทดสอบข้อมูล

๒. พัฒนำโปรแกรมสนับสนุนกำรทำงำน ฝึ กอบรมกำรใช้โปรแกรม เปิ ดให้บริ กำรตรวจสอบ และอัพ
โหลดระเบียน
๓. ปรับปรุ งโปรแกรมสนับสนุนกำรทำงำน เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบระเบียนรำยกำร
นำเข้ำข้อมูล
๔. ปรับปรุ งกำรตรวจสอบ ฝึ กอบรมกำรใช้โปแกรม ออกแบบและพัฒนำระบบบริ หำรจัดกำร กำรยืมคืน
ระหว่ำงห้องสมุด
๕. จัดฝึ กอบรมกำรใช้งำนระบบบริ หำรจัดกำรกำรยืมคืนระหว่ำงห้องสมุด เปิ ดให้บริ กำร ILL บน
ฐำนข้อมูล UC-TAL
ผลการดาเนินงานในปัจจุบัน (UC-TAL Data)
ปัจจุบนั มีห้องสมุดสมำชิก ๘๕ แห่ง ระเบียนบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูล ๒,๓๘๖,๐๘๓ ระเบียน เป็ น
ภำษำไทย ๑,๒๖๒,๕๑๑และภำษำต่ำงประเทศ ๑,๑๒๓,๕๗๒
การใช้ ประโยชน์ จากฐานข้ อมูลและการให้ บริการ
กลุ่มบรรณารักษ์
๑. สำมำรถตรวจสอบและปรับปรุ งข้อมูลระเบียนบรรณำนุกรมให้เป็ นมำตรฐำนในระดับ National
level
๒. สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลบรรณำนุกรมได้สะดวกรวดเร็ ว ทั้งนี้บรรณำรักษ์สำมำรถใช้กระบวนกำร
Copy & Share เพื่อลดระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
๓. กำรให้บริ กำรฝึ กอบรมเพื่อทบทวนควำมรู ้ในกำรปฎิบตั ิงำนช่วยให้เครื อข่ำยบรรณำรักษ์มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในกำรดำเนิ นงำนบนมำตรฐำนเดียวกัน
ผู้พฒ
ั นาระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ/ผู้ดูแลระบบห้ องสมุดสถาบัน
๑. ให้บริ กำร API Web Service ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลจำกฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมโดยผูพ้ ฒั นำ
ระบบสำมำรถนำ API ไปใช้ในกำร Upload/Download Bib จำกฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมไปยัง Local Database
๒. ให้บริ กำร Widget Search โดยผูด้ ูแลห้องสมุดสำมำรถนำ Widget Search ไปใช้ในหน้ำจอกำร
สื บค้นทรัพยำกรห้องสมุดได้
ผู้ใช้ ทวั่ ไป ผู้ใช้ ทเี่ ป็ นสมาชิ กห้ องสมุดเครื อข่ าย
สำมำรถสื บค้นรำยกำรทรัพยำกร และทำกำรขอยืมระหว่ำงห้องสมุด
เครื อข่ ายและความร่ วมมือ
ภำคกลำง ๔๑ แห่ง ภำคเหนือ ๑๓ แห่ง ภำคใต้ ๑๐ แห่ง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๑ แห่ง สำหรับกำร
ดำเนินกำรระยะถัดไปจะขยำยเครื อข่ำยควำมร่ วมมือไปยังกลุ่มห้องสมุดสถำบันเอกชน และห้องสมุดต่ำงๆ ที่มีควำม
สนใจเข้ำร่ วมเครื อข่ำย ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล พร้อมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและ
โปรแกรมสนับสนุนกำรทำรำยกำรให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้น
อำจำรย์เพ็ญแข ประจงใจ แจ้งว่ำ ทำงสำนักงำนบริ หำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม จะมีกำรจัดอบรมที่ส่วนกลำง และอยำกเชิญมหำวิทยำลัยเอกชนเข้ำ
ร่ วม โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึ กอบรม ในขณะนี้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่เข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกมี มหำวิทยำลัยธุ รกิจ
บัณฑิตย์ได้เข้ำร่ วมเครื อข่ำยแล้ว

ประธำนฯ กล่ำวเสริ มว่ำ เพื่อให้มหำวิทยำลัยเอกชนได้เข้ำระบบไปพร้อมกัน ในครั้งแรกคงต้องเข้ำมำอบรม
ที่ส่วนกลำง ที่จดั ขึ้นในกรุ งเทพฯ
อำจำรย์เพ็ญแข ประจงใจ แจ้งว่ำ กำรอบรมในครั้งแรกน่ำจะจัดขึ้นที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจยั และนวัตกรรม และหลังจำกนั้นถึงจะเป็ นตำมภูมิภำค ตอนนี้มหำวิทยำลัยรำชภัฎ มหำลัยรำชมงคล และ
มหำวิทยำลัยของรัฐ ๒๔ แห่ ง ได้นำข้อมูลเข้ำไปแล้วเป็ น Master ถ้ำเรำเอำข้อมูลเข้ำก็อำจจะเป็ น Symbol
มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ได้นำข้อมูลเข้ำแล้ว และมีขอ้ มูลเป็ น Master ซึ่งเมื่อเรำนำข้อมูลเข้ำในระบบ Union
Catalog แล้ว ก็จะสำมำรถใช้บริ กำรยืมระหว่ำงห้องสมุดได้ กำรนำข้อมูลเข้ำทำงระบบมีโปรแกรม UC Connexion
Client ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำร และแก้ไขควำมผิดพลำดในกำรลง
รำยกำรให้แบบอัตโนมัติหรื อเลือกแก้ไขเอง
ประธำนฯ กล่ำวเชิญชวนให้เข้ำร่ วม Union Catalog เพื่อขยำยขอบเขตในกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดเพิ่มขึ้น
และยังช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้ อหนังสื อในแต่ละปี ของแต่ละสถำบัน
อำจำรย์คมเดช บุญประเสริ ฐ สอบถำมเรื่ องค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่ วม Union Catalog และกำรถ่ำยโอนข้อมูล
เข้ำสู่ ระบบ
อำจำรย์เพ็ญแข ประจงใจ แจ้งว่ำ กำรเข้ำเป็ นสมำชิก และกำรเข้ำอบรมไม่มีค่ำใช้จ่ำย กำรถ่ำยโอนข้อมูล
มำยังระบบ ใช้มำตรฐำน MARC 21
ประธำนฯ กล่ำวเสริ ม งำนวิเครำะห์ งำนเทคโนโลยีหอ้ งสมุดต้องตรวจข้อมูลในฐำนข้อมูลของตนเอง และ
งำนบริ กำรจะต้องดูเรื่ องกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
อำจำรย์คมเดช บุญประเสริ ฐ และ อำจำรย์อภัย ประกอบผล สอบถำมเรื่ องฐำนข้อมูลของแต่ละสถำบัน
อำจจะไม่มีมำตรฐำน MARC 21 จะทำยังไง
อำจำรย์เพ็ญแข ประจงใจ แจ้งว่ำ ระบบ Union Catalog รองรับ MARC เวลำเรำนำข้อมูลออกจำกระบบส่ วน
ใหญ่หอ้ งสมุดจะต้องเป็ น ISO 2709 แนะนำให้มำใช้โปรแกรมฟรี ที่ทำง สกอ. พัฒนำ
อำจำรย์อำภำกร ธำตุโลหะ กล่ำวเสริ ม ในที่ประชุม อว. จะทำหนังสื อแจ้งเพื่อทรำบไปทำงมหำวิทยำลัย
เรื่ อง โครงกำร UNINET เป็ นหนังสื อเชิ ญชวนเพื่อเข้ำร่ วมเครื อข่ำย
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณ เรื่ องทำงอว. จะส่ งหนังสื อเชิญชวนมำทำงมหำวิทยำลัยเอกชน ซึ่ งจะทำให้ทำง
มหำวิทยำลัยทรำบว่ำเรำสำมำรถเข้ำร่ วมเครื อข่ำยระดับชำติได้แล้ว จึงขอเชิ ญชวนทุกสถำบัน
อำจำรย์เพ็ญแข ประจงใจ กล่ำวถึง iThesis ได้สอบถำมมหำวิทยำลัยเอกชนไหนใช้บำ้ ง ซึ่ งก็มีมหำวิทยำลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์ เริ่ มใช้ โดยมหำวิทยำลัยส่ วนใหญ่จะมีระบบกำรจัดเก็บ Thesis เองและนำขึ้น TDC ซึ่งทำงอำจำรย์
เพ็ญแข ประจงใจ ได้แนะนำระบบ iThesis ว่ำเมื่อมีกำรใช้ระบบนี้แล้วเรำจะได้ขอ้ มูล Thesis ครบทุกเล่มไม่ตอ้ งไป
ตำมที่ไหน เนื่องจำกข้อมูลจะเข้ำระบบห้องสมุด และ TDC โดยอัตโนมัติ
อำจำรย์อำภำกร ธำตุโลหะ ได้สอบถำมเรื่ อง eduroam ว่ำสำมำรถใช้คน้ หำข้อมูลข้ำมสถำบันได้ไหม
ประธำนฯ แจ้งว่ำสำมำรถเปิ ดดูในเครื อข่ำยได้ ยกตัวอย่ำงเช่น ถ้ำมำมหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ที่มี eduroam ก็จะ
สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรของห้องสมุดได้ แต่ไม่สำมำรถ link ไปห้องสมุดสถำบันบันอื่นได้ และต้องอยูใ่ นเครื อข่ำย
เท่ำนั้น
ประธำนฯ สอบถำมว่ำสถำบันไหนทรำบเรื่ องเกี่ยวกับ eduroam บ้ำง และได้แจ้งว่ำ เป็ นบริ กำรที่ทำง UniNet
ได้เปิ ดเพื่อกำรศึกษำ และวิจยั สำหรับนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของสถำบันกำรศึกษำที่เป็ นสมำชิกเครื อข่ำย
eduroam เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้และใช้งำนเครื อข่ำยอินเตอร์ เน็ตข้ำมสถำบันกำรศึกษำได้

ประธำนฯ ฝำกให้คุณไพจิตร เกิดอยู่ ทดลองเข้ำใช้ขอ้ มูลจำกสถำบันอื่นใน UC โดยผ่ำน eduroam
มติทปี่ ระชุ ม: รับทรำบ
๔.๒ การใช้ ทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้ อมูลสาหรับห้ องสมุดในประเทศกาลังพัฒนา โดย คุณสร้อย
ทิพย์ สุ กุล ผูป้ ระสำนงำนประจำประเทศไทย EIFL-Thailand (EIFL Country Coordinator)
คุณสร้อยทิพย์ สุ กุล แนะนำ EIFL (Electronic information for Libraries) เป็ นองค์กรที่สนับสนุนและทำงำน
ร่ วมกับห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนำ เพื่อที่จะให้มีเทคโนโลยีและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลควำมรู ้ได้ทวั่ ถึงในรำคำที่
ประหยัด นำเสนอกิจกรรมต่ำงดังนี้
ห้องสมุดของไทยสำมำรถเลือกใช้บริ กำรต่ำงๆ ของ EIFL ได้แก่
๑. Licensing Programme ฐำนข้อมูลวำรสำรและหนังสื อ ที่ EIFL เจรจำต่อรองให้ใช้ฟรี และในรำคำถูก
๒. Copyright and Libraries Programme สิ ทธิประโยชน์และควำมเป็ นธรรมในกำรใช้ทรัพยำกร
๓. Open Access ใช้ทรัพยำกรแบบเปิ ด และสร้ำงคลังวำรสำรที่มีประสิ ทธิ ภำพและยัง่ ยืน
๔. Public Library Innovation Programme ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมห้องสมุดประชำชนเพื่อพัฒนำ
ชีวติ ควำมเป็ นอยูข่ องชุมชน
กิจกรรมหลัก EIFL
• สนับสนุนโครงกำรในประเทศสมำชิก เพื่อกำรให้สัตยำบันสนธิสัญญำมำร์ รำเคช และกำรบังคับใช้
บทบัญญัติของสนธิ สัญญำในกฎหมำยลิขสิ ทธิ์ แห่งชำติ
• ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับกำรนำสนธิ สัญญำไปสู่ กำรปฏิบตั ิ และส่ งเสริ มให้บรรณำรักษ์ใน
ประเทศสมำชิกใช้สิทธิ และควำมรับผิดชอบใหม่ภำยใต้สนธิ สัญญำนี้ อย่ำงเต็มที่
ประธำนฯ ได้กล่ำวเสริ ม ห้องสมุดมหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ได้เข้ำเป็ นสมำชิก EIFL และได้ใช้บริ กำรกำร
จัดซื้ อจัดหำฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยผ่ำน EIFL ซึ่งสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยไปได้มำก
คุณสร้อยทิพย์ สุ กุล ได้นำเสนอเรื่ อง กำรเข้ำร่ วมสนธิ สัญญำมำร์ รำเคชของประเทศไทย เป็ นกำรเปิ ดประตู
ให้กบั ผูพ้ ิกำรทำงกำรเห็นและผูม้ ีปัญหำทำงกำรอ่ำนสิ่ งพิมพ์สู่ควำมรู ้และกำรศึกษำเพิ่มเติม สนธิ สัญญำนี้ให้โอกำส
แก่หอ้ งสมุดในกำรเพิ่มบริ กำรแก่ผพู ้ ิกำรทำงกำรเห็น
และนอกจำกนี้ประเทศไทยได้เข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกโครงกำรนี้ Bookshare ที่มีหนังสื อมำกกว่ำ ๖๙๐,๐๐๐
รำยชื่อที่อำจำรย์และนักศึกษำที่พิกำรทำงกำรอ่ำนและที่เป็ นโรคดิสเล็กเซี ย มีสิทธิได้เข้ำใช้ได้ผำ่ นโครงกำรควำม
ร่ วมมือของไอเฟิ ล
ประธำนฯ ได้สอบถำม ถ้ำมหำวิทยำลัยไหนมีนกั ศึกษำผูพ้ ิกำรทำงสำยตำ และโรคดิสเล็กเซีย ซึ่งมีปัญหำใน
กำรอ่ำนและกำรเขียน สำมำรถเข้ำร่ วมกับโครงกำร Bookshare และใช้ทรัพยำกรได้เลยไหม
คุณสร้อยทิพย์ สุ กุล ได้แจ้งว่ำ ประโยชน์ของโครงกำร Bookshare ไม่ใช่ให้แต่ผพู ้ ิกำรทำงสำยตำอย่ำงเดียว
แต่ยงั ให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคดิสเล็กเซี ย ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีปัญหำทำงกำรอ่ำน เนื่องจำกมีควำมพิกำรของปลำยเส้นประสำทในสมอง
ด้ำนซ้ำยทำให้ไม่สำมำรถเรี ยบเรี ยงตัวหนังสื ออย่ำงคนปรกติ โครงกำรนี้สำมำรถช่วยคนเหล่ำนี้เข้ำถึงคอนเทนต์
ต่ำงๆ ได้ ถ้ำห้องสมุดไหนมีผพู ้ ิกำรทั้ง 2 กลุ่มนี้ สำมำรถทำเรื่ องขอเข้ำร่ วมโครงกำรได้
และได้แนะนำ PressReader ฐำนข้อมูลหนังสื อพิมพ์ และนิตยสำรออนไลน์จำก กว่ำ ๗,๐๐๐ ฉบับ และกว่ำ
๑๐๐ ประเทศทัว่ โลก สำมำรถอ่ำนทุกฉบับทุกวันออนไลน์ และเปิ ดฟังเสี ยงหลำยภำษำได้ และฐำนข้อมูลทำงด้ำน

กฎหมำย เช่น HeinOnline และ Jstor เชิญชวนให้เข้ำใช้ฐำนข้อมูล IMF eLIBRARY ซึ่งเปิ ดเข้ำใช้ฟรี และโปรแกรม
ตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนวิชำกำรและวิทยำนิพนธ์ Urkund
ประธำนฯ กล่ำวเสริ มว่ำ ทำงห้องสมุดมหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ได้ใช้งำนมำแล้ว ๑ ปี อำจำรย์ได้ใช้
ฐำนข้อมูล PressReader เป็ นสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนทุกสำขำ นอกเหนือจำกกำรเข้ำใช้อ่ำนนิตยสำร และหนังสื อพิมพ์
ออนไลน์ ถ้ำห้องสมุดไหนมีควำมสนใจสำมำรถสมัครเข้ำเป็ นสมำชิกได้ดว้ ยตนเอง เพื่อเป็ นทำงเลือกในกำรจัดซื้ อ
ฐำนข้อมูลในรำคำประหยัด
มติทปี่ ระชุ ม: รับทรำบ
วาระที่ ๕ เรื่ องอื่นๆ (กาหนดการประชุ มครั้งต่ อไป)
๕.๑ กำหนดกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครื อข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ประชุมครั้งต่อไปเดือน
พฤษภำคม หรื อ มิถุนำยน ๒๕๖๓
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