รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ ท่ ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ศูนย์ เรียนรู้และหอสมุด ชัน้ ๓ Makerspace อาคาร ๖ ไสวสุทธิพทิ กั ษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**************************************

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าประชุม
๑.

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและสารสนเทศ
(อาจารย์สวุ คนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์)
๒. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
(ดร. จอมขวัญ ผลภาษี )
๓. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี)
๔. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
๕. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและพื ้นที่การเรียนรู้
(อาจารย์ปราณี แสงจันทร์) (แทน)
๖. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
(อาจารย์สจุ ิตรา แร่ม)ี
๗. ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
(อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์)
๘. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี
(อาจารย์ประชุมพร นิรัติศยกุล)
๙. ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรสารสนเทศ
(อาจารย์สธุ น สุภาวงศ์)
๑๐. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์อภัย ประกอบผล)
๑๑. ผู้อํานวยการ สํานักส่งเสริมวิชาการ
(อาจารย์รําพึง กลิ่นชัน)
้ (แทน)
๑๒. หัวหน้ าศูนย์วิทยบริการ
(อาจารย์สพุ ิศ บายคายคม)

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

ประธาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองประธานคนที่ ๑

มหาวิทยาลัยรังสิต

รองประธานคนที่ ๒

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยชินวัตร

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยสยาม

อนุกรรมการ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

อนุกรรมการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์

อนุกรรมการ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่

อนุกรรมการ

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

อาจารย์ศนั สนีย์
อาจารย์ปนัดดา
อาจารย์จฑุ ามาศ
อาจารย์ธนวัฒน์
อาจารย์ปนัดดา

อดทน
บุญสิงห์
ดุษฎีสนุ ทรสกุล
มิ่งมณี
บุญสิงห์

๑๘. อาจารย์เพิ่มทรัพย์ ศรีสวุ รรณ

รายนามผู้เข้าร่ วมประชุม
๑. ผู้อํานวยการหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(อาจารย์กรวรรณ ดีวาจา) (แทน)
๒. ผู้อํานวยการหอสมุดและคลังความรู้
(ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ )
๓. ผู้อํานวยการห้ องสมุด
(อาจารย์ประทุมทิพย์ สุขราษฎร์) (แทน)
๔. ผู้อํานวยการสํานักบรรณสารการพัฒนา
(อาจารย์หน่อย วินยั สุรเทิน) (แทน)
๕. อาจารย์วรรณภรณ์ อนุอนั
๖. อาจารย์สมนึก มนัสชัยเกียรติ์
๗. อาจารย์พนิดา ว่องไวยุทธ์
๘. อาจารย์ประภัสสร สาระนาค
๙. อาจารย์วิยะดา ศิริมาณนท์
๑๐. อาจารย์วนิดา เกษรนวล
๑๑. อาจารย์สมศรี อ้ นประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

เหรัญญิก
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ ๑
ผู้ช่วยเลขานุการ ๒
ประธานกลุม่ งาน
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รองประธานกลุม่ งาน
พัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เข้ าร่วมประชุม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เข้ าร่วมประชุม

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้เข้ าร่วมประชุม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้เข้ าร่วมประชุม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผู้เข้ าร่วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุม

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม
๑.

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ปาณิสรา ณ ราช)
๒. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(ผศ. ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง)
๓. ผู้อํานวยการสํานักบรรณสาร
(อาจารย์บญ
ุ ญาพร มารุ่งเรือง)
๔. ผู้อํานวยการศูนย์วทิ ยบริการและหอสมุด
(อาจารย์นิพรรณ ทัฬหะกุลธร)
๕. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง)
๖. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
(อาจารย์กลุ ยา สุขพงษ์ ไทย) (แทน)
๗. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ธนศักดิ์ เมืองเจริญ)
๘. ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
(อาจารย์สภุ าพร ชัยธัมมะปกรณ์)
๗. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อ.เบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชา)
๘. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์เยาวภานี รอดเพ็ชร)
๙. หัวหน้ าห้ องสมุด
(ผศ.กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ )
๑๐. อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเตาชู

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเกริก

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

อนุกรรมการ

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประธานกลุม่ งาน
พัฒนา
และวิเคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ

รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่ มาประชุม
๑.

หัวหน้ าฝ่ ายวิทยบริการ (ห้ องสมุด)

๒.

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
(อาจารย์จกั รพันธ์ จันทร์เขียว)
หัวหน้ าส่วนหอสมุด
(อาจารย์ธีรศักดิ์ เย็นอุรา)
ผู้อํานวยการห้ องสมุดและสารสนเทศ
(อาจารย์พฤทธิ์ ภาศรี)
หัวหน้ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(อาจารย์ปรียกาญจน์ ใจสอาด)
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
สารสนเทศ
(อาจารย์วรี ะกุล สุวิบลู ย์ทรัพย์)
หัวหน้ างานสํานักหอสมุด

๓.
๔.
๕.
๖.

๗.
๘.

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
(อาจารย์มาลีรัชต์ ฉานสูงเนิน)
๙. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์มยุรี ยาวิลาศ)
๑๐. หัวหน้ าห้ องสมุด
๑๑. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
(อาจารย์อิบรอเฮม หะยีสาอิ)
๑๒. หัวหน้ าสํานักวิทยบริการ
(อาจารย์วณิชากร แก้ วกัน)
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์รุจกา สถิรางกูร)

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยตาปี

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเนชัน่
(ศูนย์การศึกษาเนชัน่ ทาวเวอร์ กรุงเทพ)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยพายัพ

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

๑๔. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
สารสนเทศ
(อาจารย์ประกายรัตน์ ใจเที่ยง)
๑๕. ผู้อํานวยการฝ่ ายหอสมุดกลาง
(อาจารย์สมฤดี หัตถาพงษ์ )
๑๖. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยราชธานี

อนุกรรมการ

๑๗. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(อาจารย์ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน)
๑๘. ผู้อํานวยการสํานักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล
(อาจารย์จิตชญา กรสันเทียะ)
๑๙. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)

อนุกรรมการ

๒๐. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ประกอบเกียรติ ตังคณะสิงห์)
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์จิรา นกงาม)
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
(อาจารย์จิรี สุขมาตย์)
๒๓. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
(อาจารย์นนั ทิยา จรูญแสง)
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
(อาจารย์ชายไหว วิตยากร)
๒๕. หัวหน้ าฝ่ ายวิทยทรัพยากร
(อาจารย์ดาหวัน ธงศรี)
๒๖. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
๒๗. ผู้อํานวยการหอสมุด
(ดร.นารีรัตน์ กิติอาษา)
๒๘. บรรณารักษ์
(อาจารย์จฑุ ารุช รุทระกาญจน์)

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

วิทยาลัยดุสิตธานี

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๒๙. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ชาญยุทธ ชูสวุ รรณ)
๓๐. หัวหน้ าห้ องสมุด
(อาจารย์จไุ รรัตน์ จันทร์เกษ)
๓๑. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการศึกษา
(ดร.พวงรัตน์ จินพล)
๓๒. หัวหน้ าสํานักหอสมุด

วิทยาลัยทองสุข

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

อนุกรรมการ

๓๓. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
( นางสาวพริมา กุลนอก)
๓๔. หัวหน้ าห้ องสมุด
( นายกิตติพงษ์ เขียววิสยั )
๓๕. หัวหน้ าห้ องสมุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

อนุกรรมการ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อนุกรรมการ

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

อนุกรรมการ

๓๖. หัวหน้ าห้ องสมุด

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

อนุกรรมการ

๓๗. หัวหน้ าห้ องสมุด

วิทยาลัยสันตพล

อนุกรรมการ

๓๘. หัวหน้ าหอสมุด
๓๙. หัวหน้ าห้ องสมุด
(อาจารย์ประสิทธิชยั เดชขํา) (แทน)
๔๐. หัวหน้ าห้ องสมุด
(อาจารย์อญ
ั มณี ศรีวชั รินทร์)

วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

สถาบันรัชต์ภาคย์

อนุกรรมการ

เปิ ดประชุม ๑๓.๑๐ น.
ประธานฯ กล่าวเปิ ดงานและขอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมแนะนําตัวเอง จากนันอาจารย์
้
ภคพร อํามาตย์มณี
ชุ่มอินทรจักร์ กล่าวต้ อนรับแนะนําสถานที่ คือ ชัน้ MAKERSPACE ซึ่งไม่ได้ เปิ ดให้ นกั ศึกษาทัว่ ไปเข้ าใช้ แต่เปิ ด
ให้ เฉพาะนักศึกษาปี ที่ ๑ ซึ่งมีให้ บริการ 3D printer บริการ Studio บริการโดรน โดยรวมแล้ ว ชัน้
MAKERSPACE จะเป็นชันที
้ ่เน้ นให้ บริการ การสร้ างชิ ้นงาน
จากนันอาจารย์
้
ปนัดดา บุญสิงห์ (เลขานุการ) ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุม อพส. นัน้ จะ
มีให้ บริการบนเว็บไซต์ www.thaipul.org ซึ่งทุกสถาบันสามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านได้
ประธานฯ กล่าวว่า หากท่านใดพิจารณารายงานการประชุมแล้ วต้ องการแก้ ไขในเรื่องใดหรือเสนอแนะ
เพิ่มเติม สามารถแจ้ งได้ ในไลน์กลุม่ อพส.หรืออีเมลของเลขานุการได้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ แจ้ งเรื่อง สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ รับการประเมินเป็ นห้ องสมุดสี
เขียว และมีเป้าหมายพัฒนาต่อเป็นสํานักงานสีเขียว และแจ้ งว่าสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต จัดบรรยาย
หัวข้ อ การเป็ นสํานักงานสีเขียว (หัวข้ อยังไม่แน่นอน) โดยอาจารย์สยาม อรุณศรีมรกต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในการลงทะเบียน
มติท่ ีประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑
มติท่ ีประชุม : ไม่มีการแก้ ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การดําเนินงานของกลุ่มงาน ๒ กลุ่ม
๓.๑.๑ กลุม่ งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประธานกลุม่ งาน
กลุม่ งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินงานโดยประธาน
กลุม่ งาน คืออาจารย์ปนัดดา บุญสิงห์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย รองประธานกลุม่ งาน
คือ อาจารย์พชั รากร สุกภาค จากมหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ เลขานุการคืออาจารย์รัตนา พรหม
สวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โครงการของกลุม่ งาน
๑. โครงการปรับปรุงทําเนียบนาม ซึ่งจะเพิ่มรายนามจากกลุม่ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเก็บข้ อมูลผ่าน Google form
๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในงานด้ านบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. โครงการศึกษาดูงานด้ านงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งจะมีการประชุมกลุม่ งานครัง้ ล่าสุดที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และมีกําหนดการ
ประชุมในครัง้ ต่อไปที่มหาวิทยาลัยรังสิต
๓.๑.๒ กลุม่ งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โดยประธานกลุม่ งาน
กลุม่ งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินงานโดยรอง
ประธานกลุม่ งาน นายเพิ่มทรัพย์ ศรีสวุ รรณ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซึ่งรับหน้ าที่ราย
ผลการดําเนินงานแทนประธานกลุม่ คือ อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเตาชู จากมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต เลขานุการคืออาจารย์นษุ า สุขบุญพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
โครงการของกลุม่ งาน
๑. โคงการพัฒนาเสนอหัวเรื่องใหม่ผา่ น Google Doc
๒. โครงการแบ่งปี นความรู้สชู่ มุ ชน ครัง้ ที่ 5
๓. โครงการรวบรวมฐานข้ อมูลออนไลน์ของห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ซึ่งมีกําหนดการประชุมในครัง้ ต่อไปที่มหาวิทยาลัยรังสิต
มติท่ ีประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา
๔.๑ ความร่ วมมือผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery service) กับมหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ปนัดดา บุญสิงห์ (เลขานุการ) แจ้ งถึงความเป็ นมาของ TU-Thaipul ให้ กบั ผู้เข้ าร่วม
ประชุมทราบ โดยในระยะที่ ๑ เริ่มโครงการตังแต่
้ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ มีสมาชิกในเครือข่ายความ
ร่วมมือคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต่อมาในระยะที่ ๒ มีสมาชิกมหาวิทยาลัยเพิ่มเข้ ามาคือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และมหาวิทยาลัยสยาม

สถิติการให้ และการขอยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่ างห้ องสมุด
ผ่ าน EBSCO Discovery Service (EDS) ระยะที่ 1
Jun 2016 - Dec 2016
ชื่อสถาบัน
ให้ ยืมเอกสาร
ขอยืมเอกสาร
ค่ าใช้ จ่ายไปรษณีย์
891
8,609
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
265
มหาวิทยาลัยรังสิต
159
67
3,361
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
176
89
1,246
298
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
27
1,813
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
257
145
1,588
รวม
1,155
1,219
16,617
ตาราง 1 สถิติการให้ ยืม ขอยืม และค่ าใช้ จ่ายไปรษณีย์ ผ่ าน EDS ระยะที่ 1

จากนันนํ
้ าเสนอสถิติการใช้ งานในระยะที่ ๑ พบว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ ยืมเอกสารมาก
ที่สดุ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอยืมเอกสารมากที่สดุ ในคอลัมน์ขวาสุดคือค่าไปรษณีย์ ซึง่ TUThaipul มีข้อตกลงร่วมกันว่า การขอใช้ บริการ ILL นันไม่
้ มีคา่ ใช้ จ่าย แต่มหาวิทยาลัยผู้สง่ หนังสือจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการส่งไปรษณีย์ด้วยตนเอง และมีกําหนดการยืมได้ ๒๑ วัน (ไม่รวม
ระยะเวลาส่งไปรษณีย์)
สถิติการให้ และการขอยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้ องสมุด
ผ่ าน EBSCO Discovery Service (EDS) ระยะที่ 2
Jan 2017 - Dec 2017
ชื่อสถาบัน
ให้ ยืมเอกสาร
ขอยืมเอกสาร
ค่ าใช้ จ่ายไปรษณีย์
598
1,739
27,346
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
231
121
11,386
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
286
121
3,547
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
471
55
6,512
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
431
168
7,929
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
38
43
1,159
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
73
16
1,366
มหาวิทยาลัยสยาม
31
20
537
รวม
2159
2,283
59,782
ตาราง 2 สถิตกิ ารให้ ยืม ขอยืม และค่ าใช้ จ่ายไปรษณีย์ ผ่ าน EDS ระยะที่ 2

ในส่วนของระยะที่ ๒ ตังแต่
้ เดือน มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยืม และให้ ยืมมากที่สดุ
สถิติการให้ และการขอยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้ องสมุด
ผ่ าน EBSCO Discovery Service (EDS) ระยะที่ 3
Jan 2018 - Aug 2018
ชื่อสถาบัน
ให้ ยืมเอกสาร
ขอยืมเอกสาร
ค่ าใช้ จ่ายไปรษณีย์
429
800
16,733
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
97
58
4,437
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
168
88
2,210
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
226
60
3,130
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
198
143
1,689
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
26
71
932
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
104
118
2,206
มหาวิทยาลัยสยาม
55
22
805
รวม
1303
1360
32,142
ตาราง 3 สถิตกิ ารให้ ยืม ขอยืม และค่ าใช้ จ่ายไปรษณีย์ ผ่ าน EDS ระยะที่ 3

ในส่วนของระยะที่ ๓ ตังแต่
้ เดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๑
TU-Thaipul และตัวแทนบริษัท EBSCO จะมีการประชุมร่วมกันทุก ๓ เดือน เพื่อพูดคุยกันใน
เรื่องการทํางานร่วมกัน ปัญหาที่พบ ความต้ องการของผู้ใช้ ที่เพิ่มเติม รวมถึงความรู้ที่เป็ นประโยชน์กบั
การใช้ งาน โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้ าภาพ
ประธานฯ กล่าวถึงว่าจากที่ทราบมาว่า มหาวิทยาลัยสยามได้ มคี วามร่วมมือในการแบ่งปัน
ทรัพยากรสารสนเทศกับมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นควรว่าควรขับเคลื่อนกันในระดับของ
คณะกรรมการอพส.
อาจารย์สธุ น สุภาวงศ์ เสริมถึงความเป็นมาความร่วมมือในการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ
กับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า เริ่มต้ นมาจากอาจารย์คมเดช ได้ ไปพูดคุยกับ ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ
จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทําความร่วมมือในการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศระหว่างมหาวิทยาลัย
สยามกับมหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนันก็
้ มีมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต้ องการเข้ าร่วมเพิ่ม เกรงว่าจะทําให้
เกิดความลําบากใจกับมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้หารือกับอาจารย์ปนัดดาได้ ทางออกว่า ๑. ทําให้ เป็ น
เครือข่ายความร่วมมือร่วมกับ อพส. (TU-THAIPUL) ๒. มหาวิทยาลัยสยามทําความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยมหิดลก่อน แล้ วค่อยมีการหารือในนามเครือข่ายอพส.ในภายหลัง ซึ่งมหาวิทยาลัยสยาม
ยินดีทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกกรณีเป็นอย่างยิ่ง
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ กล่าวว่า จากงานประชุมที่บริษัท EBSCO จัดขึ ้น ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ ซื ้อ EDS ให้ กบั มหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ ทดลองใช้ ก็พบว่ามีห้องสมุดที่มีความร่วมมือ InterLibrary Loan เพียง 17-19 แห่ง ซึ่งไม่เห็นว่ามี
มหาวิทยาลัยสยาม ทางบริษัท EBSCO แจ้ งว่า หากต้ องการมหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มจะต้ องมีการหารือ
ข้ อตกลงเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยนันๆ
้ มหาวิทยาลัยสยามจึงแจ้ งความจํานงว่าต้ องการสร้ างความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล แต่โดยปกติแล้ วมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้ มียอดใช้ งานการยืมระหว่าง
ห้ องสมุดที่สงู มากนัก มักจะเป็ นการยืม-คืนภายในวิทยาเขต ทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่ได้ หลากหลายสาขาวิชา จะเน้ นไปทางด้ านแพทย์ หากจะยืมตัวเล่มผ่านไปรษณีย์จะไม่สะดวก
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีจํานวน ๓๗ ห้ องสมุด แต่หากเป็ น Paper ที่จะสามารถพิมพ์ออกมาได้
ทางมหาวิทยาลัยมหิดลยินดีที่จะเข้ าร่วม
อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ ให้ ความเห็นว่า ในงานดังกล่าวทราบมาว่า
มหาวิทยาลัยสยามได้ หารือถึงการเข้ าร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีความเห็นว่าหากจะ
สร้ างความร่วมมือกัน ควรเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนกับมหาวิทยาลัยมหิดลมากกว่าเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎมีจํานวนเยอะ และทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ใช้ บคุ ลากรในการรับผิดชอบ
ในส่วนนี ้มาก จึงไม่สะดวกหากจะเข้ าร่วมกับทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ประธานฯ แจ้ งว่า วัตถุประสงค์ในการทําเครือข่ายความร่วมมือการยืมระหว่างห้ องสมุด (TUTHAIPUL) คือ เพื่อสร้ างความแข็งแกร่งภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเอกชน จึงเกิดความร่วมมือ
แบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery service) จึงอยากให้ มองเห้ นมหา
วิทยาลัยเอกชนเป็นหลักก่อน ในขันต้
้ นอยากให้ เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพราะทังสองมหาวิ
้
ทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั ส่วนในเรื่องของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ให้ เป็นอีกขันตอนหลั
้
งจากนี ้
ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี เสริมว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่ได้ ตงงบประมาณสํ
ั้
าหรับส่งเอกสาร
ซึ่งปัจจุบนั ในเครือข่าย TU-THAIPUL ยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่แบกรับค่าใช้ จ่ายได้ หากเพิ่มสมาชิกเข้ ามาอีก
จํานวนมาก เกรงว่าจะแบกรับค่าใช้ จ่ายไม่ไหว รวมถึงต้ องเพิ่มบุคลากรที่จะเข้ ามาดูแลงานในส่วนนี ้
ด้ วย
ประธานฯ เสริมว่าการบริหารจัดการเป็นประเด็นสําคัญ ซึง่ บุคลากรมีแต่จะลดลง จึงต้ องใช้
คนให้ น้อย เพื่องานที่มากที่สดุ

อาจารย์กรวรรณ ดีวาจา ได้ กล่าวถึงการยืมระหว่างห้ องสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี
ด้ วยกันหลายเครือข่าย World share, Thaipul, สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และ PULINET (อยู่ระหว่าง
พิจารณาวางแผนการดําเนินงาน) ในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยงั ไม่เก็บค่าใช้ จ่ายในการใช้
บริการ ซึ่งหากเข้ าร่วม Pulinet กําลังปรึกษาถึงเรื่องของการเก็บค่าใช้ จ่ายกับนักศึกษาที่ร้องขอ
เนื่องจาก TU-Thaipul มีผ้ ใู ช้ บริการร้ องขอมาจํานวนมาก ซึ่งส่งผลให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในการส่งไปรษณีย์
พอสมควร เฉลี่ยเล่มละ ๔๕ บาท จึงทําให้ อนาคตจะมีการเก็บค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้น หากทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบกรับค่าใช้ จา่ ยไม่ได้
ประธานฯ ขอความคิดเห็นจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์เพิ่มเติม
อาจารย์หน่อย วินยั สุรเทิน กล่าวว่า ปัจจุบนั ทางสถาบันฯมีความร่วมมือในการแบ่งปัน
ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึง่ หากจะมีความร่วมมือกับสถาบันใดเพิ่มเติมก็
ยินดี ส่วนในเรื่องของค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง ทางห้ องสมุดจะรับผิดชอบเฉพาะของนักศึกษา และ
คณาจารย์ หากเป็ นบุคคลภายนอกจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเองทังหมด
้
ประธานฯ กล่าวว่า หากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไม่ขดั ข้ องในการสร้ างความ
ร่วมมือเครือข่าย TU-THAIPUL กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในเรื่องของค่าใช้ จ่ายจะขอให้
เป็ นลักษณะเดียวกันกับ TU-THAIPUL ก่อน คือมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายการจัดส่งเอง
อาจารย์ประทุมทิพย์ สุขราษฎร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ รวมห้ องสมุดแพทย์
กับพยาบาลเข้ าด้ วยกัน ในเรื่องของค่าใช้ จ่ายในการส่งไปรษณีย์ คณะพยาบาลจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่าย ผู้ร้องขอใช้ บริการจะเป็ นนักศึกษาแพทย์ และพยาบาล
อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ และอาจารย์อภัยประกอบผล เห็นด้ วยที่เก็บค่าใช้
บริการจากผู้ใช้ แทนที่จะเป็ นมหาวิทยาลัยต่างๆรับผิดชอบการส่งเอง
มติท่ ีประชุม : รับทราบ
๔.๒ งานสัมมนาความร่ วมมือระหว่ างห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ ที่ ๓๔
ประธานฯ แจ้ งว่า ในงานสัมมนาความร่วมมือครัง้ ที่ ๓๔ นัน้ อพส. ได้ รับธงเป็ นเจ้ าภาพจัดงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ซึ่งท่านประธานได้ ปรึกษาหารือกับ ดร.อมร เพชรสม ผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้ ความว่า สกอ.จะมีทนุ สนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการจัดงานตามอัตราราชการ ซึ่งสําหรับตัวเลขจํานวน
เงินนันจะทราบหลั
้
งจากการหารือในเรื่องแนวทางการจัดงานก่อน โดยดร.อมร เพชรสม หวังว่าจะไม่มี
การแบ่งแยกระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน

จากนันได้
้ นําเสนอแบบฟอร์มสอบถามความคิดเห็นในการจัดงาน ซึ่งจะส่งไปในไลน์กลุม่
คณะอนุกรรมการ อพส. ให้ ทกุ ท่านได้ ออกความเห็นกัน ซึง่ งานดังกล่าวจะต้ องมีวาระบังคับ คือการ
รายงานความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานความร่วมมือระหว่างห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของชมรม
บรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.) ในแต่ละกลุม่ งาน ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ในคณะทํางานฝ่ ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้ า
ไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะทํางานฝ่ ายบริการสารสนเทศ ได้ แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะทํางานฝ่ ายวารสารและเอกสาร ได้ แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ เสริมว่า แต่เดิมนันการที
้
่ตวั แทนจากมหาวิทยาลัยเอกชน เข้ าไปอยู่
ในกลุม่ งานต่างๆ นัน้ มีจดุ ริเริ่มจากในสมัยที่ท่านเป็ นประธาน อพส. ได้ ทําเรื่องขอให้ ประธานและ
เลขานุการกลุม่ งานของอพส. นันเข้
้ าไปมีสว่ นร่วมด้ วย แต่เมื่อเปลี่ยนวาระของประธาน อพส.นัน้ ไม่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนที่เข้ าร่วมกลุม่ งานตามประธานกลุม่ งานของวาระนันๆ
้ จึงทําให้ เป็ นการมี
ส่วนร่วมในนามสถาบันการศึกษาแทน เช่น บรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเคยดํารงตําแหน่ง
ประธานกลุม่ งานบริการ อพส. แต่เมื่อเปลี่ยนวาระและมีการเปลี่ยนประธานกลุม่ งาน กลับไม่ได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อตัวแทนเข้ าร่วมประชุมกลุม่ งาน จึงทําให้ กลายเป็นการเข้ าร่วมในนาม
สถาบันการศึกษาแทน
ประธานฯ กล่าวว่า เห็นควรให้ มีการหารือส่งตัวแทนเพิ่มตามวาระ หรือมีการพูดคุยในเรื่องนี ้
เพิ่มเติม จากนันจึ
้ งอธิบายแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้ร่างโครงเป็ นแนวทางไว้ วา่ จะจัดงานใน
รูปแบบการประชุม การบรรยาย และมีการ workshop พร้ อมทังตั
้ วอย่างหัวข้ อ เช่น Design Thinking
ในรูปแบบ work shop โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถ้ าหากได้ มีการจัดงานในสถาบันการศึกษาที่มหี ้ องสมุด
หลายสาขา อาจจะให้ แต่ละกลุม่ ได้ ลงมือปฏิบตั ิจริงที่ห้องสมุดสาขานันๆ
้
อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ ขอเสนอในเรื่องของค่าลงทะเบียน ให้ มีราคาไม่สงู
มากจนเกินไป
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ ได้ สอบถามว่า สกอ. นันจะสนั
้
บสนุนในเรื่องใดบ้ าง
ประธานฯ เห็นด้ วยกับอาจารย์ ภคพร และมีความเห็นว่าจะจัดงานแบบที่ไม่เสียค่าลงทะเบียน
เช่นเดียวกับ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา" (WANCA) และอธิบายว่า หากไม่มีคา่ ลงทะเบียนนัน้ สกอ.จะสนับสนุนในส่วนของค่า
วิทยากร และค่าอาหารว่าง แต่ยงั ไม่ได้ รับการยืนยันที่แน่นอน จะต้ องมีการหารือกับ สกอ. อีกครัง้ หนึ่ง
อาจารย์อภัย ประกอบผล เห็นด้ วยกับการที่ไม่เก็บค่าลงทะเบียนหรือค่าลงทะเบียนราคาไม่สงู
และเสนอให้ จดั งานในกรุงเทพฯ

ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ ขอเสนอให้ มีการพิจารณาแนวทางการจัดงานในที่ประชุมวันนี ้ แทน
การตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ ทกุ ท่านได้ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ประธานฯ เห็นด้ วยและเริ่มดําเนินการสอบถามความคิดเห็นในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
๑) รูปแบบของการจัดงาน
๑. ประชุมและรายงานผลการดําเนินงานคณะทํางาน
๒. บรรยายและอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop
ประธานฯ เห็นว่า ในส่วนของ การประชุม รายงานผลการดําเนินงานคณะทํางาน และบรรยาย
และอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒนิ นจํ
ั ้ าเป็นต้ องมีแน่นอน
ที่ประชุม เสนอให้ มีการศึกษาดูงาน
ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ ให้ ความเห็นว่าในส่วนของ workshop สามารถคิดค่าลงทะเบียน
ที่ประชุมเสนอว่า ควรให้ ผ้ ลู งทะเบียนสามารถเลือกได้ วา่ จะเข้ าร่วม Workshop หรือ จะดูงาน
๒) ระยะเวลาการจัดงาน
๑. ๑ วัน
๒. ๒ วัน
ประธานฯ ให้ ความเห็นว่า ควรจัด ๒ วัน คือ ในวันแรกจะเป็ นการบรรยายและรายงานผล และ
ในวันที่สองนันจะเป็
้
นการจัด Workshop หรือ ศึกษาดูงาน
๓) สถานที่
ประธานฯ ให้ ความเห็นว่าสามารถใช้ สถานที่ของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยได้ ในกรณีที่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงห้ องประชุม แต่อาจจะทําให้ ทกุ ท่านเดินทางไม่สะดวกนัก ซึ่งหากตกลงใช้ สถานที่
มหาวิทยาลัยหอการค้ า ก็มีความเห็นว่าจะขอให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ บริการรถไฟฟ้ารับ-ส่ง
ผู้เข้ าร่วมประชุม นอกจากนันจะมี
้ การประสานงานสอบถามไปที่ FYI Center หรือ C ASEAN ร่วมเป็น
เจ้ าภาพด้ วย เนื่องจากว่าทัง้ ๒ ที่นนอยู
ั ้ ต่ ิดกับรถไฟฟ้า เดินทางได้ สะดวก
๔) ตัวอย่างหัวข้ อ
๑. Library Innovation for Success ก้ าวทันเทคโนโลยีสนู่ วัตกรรมบริการสารสนเทศ
และห้ องสมุด
๒. Rethink and Reform: No Library Left Behind
๓. Library Transformation with Design Thinking
อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ ให้ ความเห็นว่า สนใจในหัวข้ อที่ ๑ เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีในห้ องสมุด อยากให้ ในแต่ละสถาบันระดมความเห็นกันว่า ในสถาบันของใครพัฒนาด้ าน

เทคโนโลยีไปในทิศทางใด และคาดว่าในอนาคตจําเป็ นต้ องมีเทคโนโลยีใดเข้ ามาเกี่ยวข้ องในงาน
ห้ องสมุด
ประธานฯ ให้ ความสนใจในส่วนของ Library Technology integration มากกว่าตัว
Application
ประธานฯ ให้ ความเห็นว่า ในหัวข้ อที่ ๒ นัน้ สืบเนื่องมาจากท่านรัฐมนตรี ได้ สอบถามกับ
ดร.วัลลภ สุวรรณดี นายกสมาคมสมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทย ว่าสมาคมได้ มีการ Shared
Resource อย่างไร ซึ่งท่านให้ ความสําคัญกับเรื่องฐานข้ อมูล จึงได้ เรียนแจ้ งว่า อพส. ได้ มีโครงการ
ความร่วมมือ TU-Thaipul ที่เริ่มต้ นด้ วยการแบ่งปันตัวเล่ม และความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่สามารถใช้ งานฐานข้ อมูลได้ แต่ต้องใช้ ในพื ้นที่ของสํานักงานวิทยทรัพยากร สถาบัน
เอกชนต่างบอกรับฐานข้ อมูลกันตามแต่กําลังของสถาบัน ท่านรัฐมนตรีจึงมองว่าไม่ควรมีห้องสมุดใด
ที่ขาดแคลน Resource หากรัฐบาลสามารถสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐได้ ก็ต้องสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เช่นกัน
ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ ให้ ความสนใจกับคําว่า Transformation ซึ่งเป็นคําที่กําลังอยู่ใน
กระแสนิยม และครอบคลุมหลายประเด็น ทังเรื
้ ่องการบริหารจัดการ นวัตกรรม กายภาพ วิธีคิด และ
เสนอว่าตัวอย่างหัวข้ อในวันนี ้สามารถใช้ เป็ นหัวข้ อบรรยายได้
ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี เสนอให้ นําหัวข้ อ ๑ และ ๒ มารวมกัน เป็น Library Transformation
Rethink and Reform
อาจารย์อภัย ประกอบผล ให้ ความเห็นว่า ตนเองได้ มีสว่ นก่อตัง้ ชบอ. พร้ อมทังเห็
้ นด้ วยกับ
ความคิดเห็นของผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต และนําเสนอถึง ๓ ประเด็น คือ
๑) บทบาทของห้ องสมุดว่าจะก้ าวต่อไปอย่างไร หมายถึงเรื่องของ Transformation ๒) เทคโนโลยี
๓) Resource sharing คือการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน ในปัจจุบนั วิสยั ทัศน์ของผู้บริหารเปลี่ยนแปลง
ไป ห้ องสมุดก็ต้องปรับตัวว่า จะปรับเปลี่ยนไปอย่างไร และจะรักษาจุดยืนหรือเอกลักษณ์ของตัวเองได้
อย่างไร
ประธานฯ ให้ ความเห็นว่า จากการประชุมในวันนี ้ มองเห็นว่านอกจากเราจะไม่ใช่แค่
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ แต่ยงั ต้ องมองทังองคาพยพ
้
รวมถึงด้ าน
กลยุทธ์ การบริหารจัดการ เราจะตอบโจทย์คนในอนาคตที่จะเป็ นกําลังสําคัญของประเทศอย่างไร
หรือจะสนับสนุนการศึกษาในอนาคตอย่างไร
อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ เสนอให้ มีหวั ข้ อเกี่ยวกับทัง้ เทคโนโลยี กายภาพ
งานบริการ เพราะในช่วงนี ้กําลังมีกระแสเรื่องของการบริการ

ประธานฯ ให้ ความเห็นว่า อาจจะแบ่งเป็ นห้ องในแต่ละหัวข้ อ ให้ เลือกเข้ าฟังในหัวข้ อที่สนใจ
ปัจจุบนั ห้ องสมุดทุกๆที่ มีเรื่องของการ Transformation เช่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังมีพนั ธกิจ
คงเดิม แต่ปรับเปลีย่ นสถานที่ให้ บริการ เปลี่ยนแปลงการนําเสนอ มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เปลี่ยนแปลง
การบริการ โดยย้ ายมารวมกันที่วทิ ยาเขตรังสิตที่เดียว สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ เน้ นพื ้นฐาน
การทํางาน จัด Forum ทําให้ เราทราบว่า ธนาคารไทยพาณิชย์จะเปิ ด สถานที่ศกึ ษาเกี่ยวกับ
Financial Technology แล้ วบรรณารักษ์ จะสนับสนุนการเรียนรู้ในด้ านนี ้ได้ อย่างไร เพราะบรรณารักษ์
อาจจะไม่ทํางานในด้ านนี ้ แต่เราจะทําให้ Financial Technology มีสว่ นร่วมกับห้ องสมุดได้ อย่างไร
ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ ให้ ความเห็นว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายเน้ นเรื่องของ
การเงิน เพราะว่านักศึกษาจบไปแล้ วมักจะเป็นหนี ้ และบุคลากรไม่มีความรู้ด้านการออมเงิน ห้ องสมุด
ตัง้ Investment Center สําหรับเด็กนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งจะเป็ นพื ้นที่สําหรับให้ คําแนะนําหรือ
สอนในเรื่องของการลงทุน ดังนันห้
้ องสมุดก็ต้องปรับตัวให้ เกิด Financial Literacy ทังๆที
้ ่มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้ นด้ านการแพทย์
ประธานฯ เสนอว่า ในวันนันอาจจะขอให้
้
ฐานข้ อมูลที่สนับสนุนด้ านการเงิน ได้ ออกมานําเสนอ
ว่าผู้ใช้ จะได้ รับอะไรบ้ างจากการใช้ งาน
อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ เสนอว่า ควรมีการพูดถึงจุดยืนของแต่ละห้ องสมุด
ที่จะต้ องวางบทบาทของตัวเอง ไว้ อย่างไรกับการศึกษาในปัจจุบนั
ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ มองว่าห้ องสมุดเป็ นแหล่งเรียนรู้นอกห้ องเรียน เมื่อก่อนเราจะให้
ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี หรือภาษาอังกฤษ ปัจจุบนั เราก็ต้องเพิ่มเรื่องของการเงินเข้ าไป เรา
ต้ องพัฒนาตามไปกับการเปลีย่ นแปลง บรรณารักษ์ต้องเชี่ยวชาญให้ มากขึ ้น
อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ เสนอหัวข้ อ เราจะสร้ างจุดยืนของห้ องสมุดให้ สอด
รับกับนโยบายของสถาบันและตามทันโลกในปัจจุบนั อย่างไร
ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ ให้ ความเห็นว่า คําว่า “Literacy” ยังเป็นคําที่ใหญ่สําหรับห้ องสมุด
เป็ นบทบาทของการพัฒนาทักษะ เช่น Information Literacy, Digital Literacy, Financial Literacy
จึงควรมีหวั ข้ อบทบาทของห้ องสมุด ว่าจะดําเนินบทบาทไปอย่างไร สามารถต่อยอดไปได้ ถึงหัวข้ อ
เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาโลกอย่างยัง่ ยืนของ UN เช่น เรื่องสิง่ แวดล้ อม เรื่องของผู้ใช้ หลากหลายวัย
จนกระทัง่ ถึง User experience เราอาจจะกําหนดเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะของบรรณารักษ์ ที่
จําเป็นต่อผู้ใช้ เฉพาะด้ าน เช่น เทคโนโลยีการเงิน การบริการผู้ใช้ เฉพาะด้ าน ซึ่งเรื่องของ User
experience ยังสอดคล้ องไปถึง Service Design เราอาจจะมองหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ที่มปี ระสบการณ์
มาร่วมวงเสวนา มีทงนั
ั ้ กวิชาการ ห้ องสมุดที่มีประสบการณ์เรื่องนี ้ เช่น เรื่องของการเงิน เชิญ
นักวิชาการจากธนาคารแห่งประเทศไทย และบรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อพูดถึง

Transformation service ให้ สอดคล้ องกับ User experience ซึ่งการฟังเสวนาจะน่าสนใจมากกว่า
การนัง่ ฟังบรรยายอย่างเดียว ยิ่งถ้ ามีผ้เู สวนาเป็ นผู้ที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์จริงก็จะดึงดูดความ
สนใจได้ มากขึ ้น
อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ เห็นด้ วยกับดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระเพราะเราเป็น
คนที่ให้ บริการความรู้ ดังนันคํ
้ าว่า “Literacy” จึงมีความสําคัญ
ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ ขอเสนอหัวข้ อหลักว่า Library Transformation Rethink and
Reform for a sustainable future ซึ่งมีความคลอบคลุมได้ หลากหลายด้ าน
อาจารย์อภัย ประกอบผล ขอเสนอให้ เชิญอธิการบดีที่มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกลมาพูดให้ ฟังในเรื่อง
ของนโยบาย
๕) ช่วงเวลาจัดงาน
๑. กุมภาพันธ์
๒. มีนาคม
๓. เมษายน
ที่ประชุม เสนอว่า เดือนเมษายนนันมี
้ วนั หยุดเยอะ
ประธานฯ เสนอว่า จัดเดือนพฤษภาคม
มติท่ ีประชุม : ๑. หัวข้ อ : Library Transformation Rethink and Reform for a sustainable future
๒. ช่วงระยะเวลาจัดงาน ๒ วัน
๓. รูปแบบการจัดงาน จะเป็ นการฟังบรรยาย เสวนา workshop และศึกษาดูงาน
๔. ในวันที่ ๑ จัดงานที่มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย (สถานที่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลง)
๕. จัดงานในช่วงเดือนพฤษภาคม
๖. ค่าลงทะเบียน ๒ แนวทางคือ
๖.๑ ไม่มีคา่ ลงทะเบียน
๖.๒ มีคา่ ลงทะเบียนที่ราคาไม่สงู มาก
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ กําหนดการประชุมครัง้ ต่ อไป
- ไม่มี

๕.๒ EDS Sharing: Search other libraries Check ILL Availability
คุณกัญญากานต์ นนทิวฒ
ั น์วณิช จากบริษัท EBSCO นําเสนอเกี่ยวกับ EDS Sharing ว่า
จากที่ EDS เป็ นตัวกลางที่ทําให้ เกิดการ Sharing จึงจะขอนําเสนอเกี่ยวกับแนวคิดของระบบเพื่อให้
เห็นภาพที่ชดั เจนมากขึ ้น
ในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยในกลุม่ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) ได้ใช้ งานระบบ
EDS ทังหมด
้
โดยจะต้ องใช้ ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ซึง่ กลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชน (TU-THAIPUL)
มีการใช้ งานที่มากกว่ากลุม่ ของ PULINET จากนันนํ
้ าเสนอว่า เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ าร่วมการ
แบ่งปันทรัพยากรกับกลุม่ TU-THAIPUL จะต้ องมีการเปลีย่ นชื่อหรือไม่
ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ แจ้ งว่าไม่มีปัญหาในเรื่องชื่อ สามารถใช้ ชื่อ TU-THAIPUL +
จํานวนมหาวิทยาลัยได้
คุณกัญญากานต์ นนทิวฒ
ั น์วณิช กล่าวว่าชื่อของกลุม่ นันจะส่
้ งผลถึง Newsletter ที่จะพิมพ์
ออกมาทุกเดือน ซึ่งจะมีข้อมูล จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีการยืม ค่าใช้ จ่ายไปรษณีย์ รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายของทรัพยากรทุกชิ ้น ในการประชุมทุกครัง้ บรรณารักษ์ จะต้ องมองเห็นข้ อมูลว่าการใช้ งาน
EDS Sharing นันช่
้ วยประหยัดงบประมาณได้จริงหรือไม่

ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาใช้ งานระบบ EDS ทังหมด
้
๘๕ สถาบัน ทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทที่มีการยืมผ่านระบบนันมี
้ มลู ค่ากว่า ๒ ล้ านบาท

รูปแบบการใช้ งานของ EDS แบ่งออกเป็ น ๔ รูปแบบ
๑. Publication sharing คือ การแบ่งปัน e-Resource
๒. Catalog sharing คือ การแบ่งปันหนังสือตัวเล่ม (มีคา่ ใช้ จ่ายไปรษณีย์)
๓. Document Delivery คือ การแบ่งปันเอกสารในระหว่างวิทยาเขต สําหรับห้ องสมุด
หลายสาขา (มีคา่ ใช้ จ่ายไปรษณีย์)
๔. eBook sharing คือ การแบ่งปัน eBook
มหาวิทยาลัยต่างๆสามารถเลือกได้ วา่ ต้ องการใช้ ในรูปแบบใด ตัวย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่สะดวกแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศประเภทตัวเล่ม สามารถเลือก Publication sharing ให้ แบ่งปัน
เพียง eResource อย่างเดียวได้

บางมหาวิทยาลัยอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของลิขสิทธิ์ แต่บริษัทได้ ตรวจสอบข้ อสัญญาของ
สํานักพิมพ์แล้ วพบว่าร้ อยละ ๙๙ จะมีข้อสัญญาว่าสามารถแบ่งปันได้ ภายในประเทศ

Publication sharing มีวิธีการใช้ ที่สะดวก คือ ๑) ค้นหา ๒) เมื่อได้ ทรัพยากรสารสนเทศที่
ต้ องการแล้ วให้ กรอกข้ อมูลลงแบบฟอร์ม ๓) รอรับทรัพยากรสารสนเทศ

ระบบการค้ นหาของ Publication sharing จะค้นจากฐานข้ อมูลของห้ องสมุดนันๆ
้ ก่อน หาก
เจอจึงจะไปค้นหาจากฐานข้ อมูลของมหาวิทยาลัยอื่นที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน ในอนาคตจะมีระบบ
Request เพื่อจัดซื ้อเป็นรายการบทความ (EBSCO กําลังดําเนินการ)

Catalog sharing คือรูปแบบการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศประเภทตัวเล่ม ซึ่งมี
ค่าใช้ จ่ายทางไปรษณีย์ขึ ้นมา ในอนาคตจะมีการแบ่งปัน Institutional Repository ของแต่ละสถาบัน

Document Delivery คือ บริการส่งทรัพยากรสารสนเทศระหว่างวิทยาเขต ปัจจุบนั มี ๔
สถาบันที่ใช้ งานอยู่คอื มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

eBook sharing คือ การแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศประเภท eBook ปัจจุบนั จะเป็นกลุม่
สมาชิกมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งไม่มีคา่ ไปรษณีย์

สิ่งที่ได้ รับจากการใช้ EDS คือ ทราบความต้ องการของผู้ใช้ เพื่อวิเคราะห์การจัดซื ้อทรัพยากร
ได้ สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันภายในกลุม่ สมาชิก ได้ พบปะคนทํางานวงการบรรณารักษ์จากการ
ประชุม ช่วยประหยัดค่าใช้ จ่าย ไม่มีคา่ ใช้ บริการ และช่วยลดขันตอนการทํ
้
างานจากเดิม

สิ่งสําคัญที่ทําให้ ระบบ EDS Sharing ประสบความสําเร็จ ใช้ งานได้ อย่างแพร่หลายและเกิด
ความคุ้มค่า คือ กลุม่ คณะทํางานทุกท่าน
EBSCO จะจัดทํา Newsletter ที่รายงานตัวเลขสถิติการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ ข้ อมูล
การประหยัดงบประมาณจากการซื ้อหนังสือ ซึ่งจะรายงานเป็ นรายเดือน และ รายงานจากต้ นปี ถึง
ปัจจุบนั ซึง่ ทุกสถาบันสามารถขอรับ Newsletter ได้ ถึงแม้วา่ จะไมได้ บอกรับสมาชิก EDS เนื่องจากจะ
มีขา่ วสารข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางานของห้ องสมุด
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ และใช้ ชื่อ TU-THAIPUL + มหาวิทยาลัย หากต้องการเปลี่ยนแปลงสามารถ
แจ้ งทางบริษัท EBSCO ได้ ในภายหลัง
๕.๓ Package EBSCO Discovery Service
คุณกัญญากานต์ นนทิวฒ
ั น์วณิช นําเสนอแพ็คเกจการบอกรับ EDS สําหรับสมาชิก อพส. โดยแบ่ง
ออกเป็ น ๒ กลุม่ ดังนี ้
Group L
Group M
- 10 sites (25% off)
- Minimum 5 member
- Up to 15 sites (30% off) - 150,000 บาท ต่อสถาบัน
- Up to 20 sites (40% off)
ปัจจุบนั สมาชิก TH-THAUPUL จะเป็ นลักษณะ Group L จํานวน ๖ สถาบัน คือ มหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งหากมีสถาบันใดบอกรับสมาชิก EDS ใน Group L รวมกันถึง ๑๐ สถาบัน ทุก
สถาบันจะลดราคาลงไป ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ๑๕ สถาบัน จะลดราคาลงไป ๓๐เปอร์เซ็นต์ ๒๐ สถาบันจะลดราคา

ลงไป ๔๐ เปอร์เซ็นต์ Group M เหมาะสําหรับสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งขันตํ
้ ่าจํานวน ๕ สถาบัน ราคา
๑๕๐,๐๐๐ บาท

ความแตกต่างของทังสองแพ็
้
คเกจคือ Group L จะสามารถแบ่งปัน Catalog, E-Resource, IR ส่วน
Group M จะมองเห็น Catalog ของสถาบันอื่นๆ แต่สถาบันที่บอกรับ Group L จะไม่สามารถมองเห็น Catalog
ของ Group M ได้
ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ สอบถามว่า สถาบันที่บอกรับ Group M สามารถขอยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ของสถาบันอื่นได้ ไหม
คุณกัญญากานต์ นนทิวฒ
ั น์วณิช ตอบว่า อยู่ที่ข้อตกลงของสถาบัน ซึ่งทาง EBSCO จะเป็ นตัวกลาง
ในการติดต่อให้
ประธานฯ สอบถามว่า หากต้ องการให้ สถาบันที่บอกรับ Group M สามารถใช้ งาน Catalog loaded
จะได้ หรือไม่
คุณกัญญากานต์ นนทิวฒ
ั น์วณิช ตอบว่า Catalog เป็นสิง่ ที่ต้องใช้ แรงงานบริหารจัดการ จึงไม่
สามารถให้ รวมไปใน Group M ได้
อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ สอบถามว่า หากมีสถาบันบอกรับ Group L ถึง ๒๐ สถาบัน
ราคาจะลดลงไปที่เท่าไหร่
คุณกัญญากานต์ นนทิวฒ
ั น์วณิช ตอบว่า ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ เชิญชวนให้ ร่วมกันบอกรับแบบ Group L
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
๕.๓ พิจารณาเห็นชอบในหลักการการแบ่ งปั นทรัพยากรสารสนเทศร่ วมกัน
คุณกัญญากานต์ นนทิวฒ
ั น์วณิช จากบริษัท EBSCO นําเสนอข้ อลงนามพิจารณาเห็นชอบในหลักการ
การแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อพส.
ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ และ ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ พบว่า เอกสารมีสว่ นที่พิมพ์ผิดและไม่
ครอบคลุมในบางประการ
มติท่ ปี ระชุม : บริษัท EBSCO จะทําเอกสารทีถ่ กู ต้ องและครอบคลุมให้ ทาง อพส. พิจารณาอีกครัง้
ปิ ดประชุม ๑๖.๐๐ น.
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