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คานา
ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย วาระ สิ งหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556 เล่มนี้
ได้ ร วบรวมผลการด าเนิ น งานของคณ ะอนุ กรรมการพั ฒ นาระบบและเครื อข่ า ยห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชนและของคณะท างานกลุ่ ม งาน 4 กลุ่ ม งาน คื อ กลุ่ มงานวิเคราะห์ ทรัพ ยากร
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานบริ การสารสนเทศ และกลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ เป็ นคณะอนุกรรมการชุดที่ 13
ข้อมูลในเล่ม ประกอบด้วย ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการความร่ วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รายชื่ อประธานคณะอนุ กรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ระหว่า ง พ.ศ.2528 - 2546 รายชื่ อ ประธานคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระหว่าง พ.ศ.2546 – ปั จจุบนั ผลการดาเนิ นงานของคณะอนุ กรรมการพัฒนา
ระบบและเครื อข่ายห้องสมุ ดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สมาคมสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศ
ไทย วาระสิ งหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556 และผลงานความร่ วมมื อ ของกลุ่ ม งานต่ า งๆ ระหว่า ง
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คณะทางานกลุ่ม งานต่างๆ และแผนกบริ หารงานทัว่ ไป ศู นย์สนเทศและหอสมุ ด มหาวิท ยาลัยธุ รกิ จ
บัณฑิตย์ จึงขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้
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ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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หัวหน้าห้องสมุด
หัวหน้าห้องสมุด
หัวหน้าห้องสมุดและวิทยบริ การ
อาจารย์ไพจิตร เกิดอยู่
อาจารย์ณฐั สิ ทธิ์ พุฒิวสิ ารทภาคย์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเนชัน่ วิทยาเขตโยนก
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
วิทยาลัยกรุ งเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยราชพฤกษ์
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยตาปี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยทองสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
วิทยาลัยนครราชสี มา
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
วิทยาลัยลุ่มน้ าปิ ง
วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลาปาง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สถาบันรัชต์ภาคย์
สถาบันอาศรมศิลป์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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66. อาจารย์รุ่งนภา พื้นงาม
67. อาจารย์สุภี วิหคไพบูลย์
68. อาจารย์ศกั ดิ์สิทธิ์ คณะชาติ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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รายชื่ อประธาน รองประธาน และเลขานุการ
กลุ่มงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วาระ สิ งหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556

1. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธาน
น.ส.ไพลิน จับใจ
รองประธาน นายสุ รศักดิ์ พิชิตธนปั ญญา
เลขานุการ
น.ส.ขนิษฐา ภมรพิพิธ

มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

2. กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ประธาน
นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ
รองประธาน น.ส.พรพันธ์ ชื่นใจ
เลขานุการ
นางสรวีย ์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ

มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

3. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ประธาน
น.ส.ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
รองประธาน นางจันทร์ฉาย วีระชาติ
เลขานุการ
น.ส.ดุษษา โชติกวิบูลย์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

4. กลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
ประธาน
นางไพจิตร เกิดอยู่
รองประธาน น.ส.รัศมี ประทา
เลขานุการ
น.ส.กัลยรักษ์ ชุมเปี ย

มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

บทนำ
1. บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็ นมำและพัฒนำกำรควำมร่ วมมือระหว่ ำงห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
ความร่ วมมื อ ระหว่า งห้ อ งสมุ ด สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนได้เริ่ ม ขึ้ น ณ มหาวิ ท ยาลัย ธุ รกิ จ
บัณ ฑิ ต ย์ เมื่ อ วัน ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 โดยความร่ ว มมื อ ของกลุ่ ม บรรณารั ก ษ์ จ ากห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 11 แห่ ง ได้นดั หมายมาประชุ มปรึ กษาหารื อเพื่อพิจารณาหารู ปแบบ
ของความร่ วมมือที่เหมาะสมที่หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ งจะร่ วมมือกันได้ โดยมีนายบุญ
สิ ริ สุ วรรณเพ็ชร์ หัวหน้าบรรณารักษ์ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ เป็ นประธานจัดการ
ประชุ มและมี รศ.ดร.นวนิ ตย์ อินทรามะ เป็ นที่ปรึ กษา ที่ประชุ มได้คดั เลือ กคณะกรรมการดาเนิ นงาน
ความร่ วมมือชุ ดแรกมีจานวน 6 คนและได้จดั ตั้งเป็ น “ชมรมห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (ชสอ.
หรื อ PHEL Group)” มีนายบุญสิ ริ สุ วรรณเพ็ชร์ เป็ นประธานชมรม โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 5 ประการ
คือ
1. เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3. เพื่อส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่ วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่ งเสริ มให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
5. เพื่ อส่ งเส ริ มก ารค้ น คว้ า วิ จ ั ย ตล อดจน การเขี ยน บ ท ความท างวิ ช าก ารใน ท าง
บรรณารักษศาสตร์
ในพ.ศ. 2530 ชมรมห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนได้ เ ปลี่ ย นส ถานภาพเป็ น
“คณะอนุ กรรมกำรพัฒนำห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพห.)” อยูภ่ ายใต้การให้คาแนะนาของ
คณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาในสังกัดสมาคมสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย (สสอท.) โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ
1. เน้นความร่ วมมือ
2. ส่ งเสริ มการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์
3. พิจารณาแนวทางพัฒนาหลักเกณฑ์
4. ให้คาปรึ กษาแก่สมาชิก
อพห. ได้ร่วมมือกันปฏิบตั ิงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2548 มีการแบ่งกลุ่มทางานออกเป็ น 5
กลุ่ม คือ
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1. กลุ่มงานเทคนิค
2. กลุ่มงานบริ การ
3. กลุ่มงานโสตทัศนบริ การ
4. กลุ่มงานวารสาร
5. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และจากมติที่ประชุ มคณะกรรมการฝ่ ายพัฒนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศ
ไทย (สสอท.) ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 25 ตุ ลาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ มี มติให้
เปลี่ยนชื่อย่อ “อพห.” เป็ น “อพส.” โดยปรับวัตถุประสงค์เป็ นดังนี้
1. ส่ งเสริ มความร่ วมมือในการใช้ทรัพยากรการเรี ยนรู ้และบริ การสารสนเทศให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด
2. ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพและบริ การทางวิชาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3. ส่ งเสริ มการค้นคว้าและวิจยั เพื่อผลิตผลงานในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศ
ศาสตร์
4. เป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการประสบการณ์ของบุคลากรในวิชาชีพ
ต่อมาได้มีการประชุ มคณะกรรมการฝ่ ายพัฒนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศ
ไทย (สสอท.) ครั้งที่ 4/2546 วันที่ 13 มิถุนายน 2546 ณ มหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์ มีมติให้เปลี่ ยนชื่ อ
“คณะอนุกรรมกำรพัฒนำห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน” เป็ น “คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและ
เครื อข่ ำยห้ องสมุดสถำบันอุดมศึ กษำเอกชน” และเริ่ มใช้ต้ งั แต่เดื อนกรกฎาคม 2546 เป็ นต้นมาจนถึ ง
ปัจจุบนั
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ได้มีการประชุมคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 10/1/2548 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ประชุมีมติให้รวมกลุ่มงานต่าง ๆ
ที่ มี อยู่เดิ ม 5 กลุ่ ม นั้น ให้ เหลื อ เพี ย ง 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม งานเทคนิ ค กลุ่ ม งานบริ ก ารผู ใ้ ช้ และกลุ่ ม งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพุธที่ 5 สิ งหาคม 2554 ได้มีการประชุ มคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 12 ครั้งที่ 12/1/1/2552 ณ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต ที่
ประชุมมีมติให้มีการแบ่งกลุ่มงานใหม่ เป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานบริ การสารสนเทศ และกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
ขึ้ น อยู่กบั ฝ่ ายทรัพ ยากรการเรี ยนรู ้ และเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา สมาคมสถาบัน อุ ดมศึ กษาเอกชนแห่ ง
ประเทศไทย (สสอท.)
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1.2 รำยนำมประธำนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครื อข่ ำยห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2528-2556
นั บ ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2528 ถึ ง ปั จ จุ บ ัน คณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน (อพส.) มี ประธานในการดาเนิ นการพัฒนาความร่ วมมื อระหว่างห้องสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งสรรหาและเลือกตั้ง
จากผูบ้ ริ หารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทาหน้าที่ ประธานคณะอนุ กรรมการฯ ดารงตาแหน่ ง
วาระละ 2 ปี จานวน 14 ท่าน ดังนี้
ลำดับ
รำยนำม
1
อาจารย์บุญสิ ริ สุ วรรณเพ็ชร์
2
อาจารย์วรางคณา อินทรพินทุวฒั น์

สถำบัน
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ.
2528-2530
2530-2532

3

อาจารย์วริ ัติ นิธิกุล

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

2532-2534

4

รศ.ดร.นวนิตย์ อินทรามะ

มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

2534-2536

4
ลำดับ
รำยนำม
5
รศ.ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน

สถำบัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ.
2536-2538

6

อาจารย์ทรงสรรค์ อุดมศิลป์

มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระ
เกียรติ

2538-2540

7

ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2540-2542

8

อาจารย์สรัญญา รุ จิเรขเรื องรอง

มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ม หา
นคร

2542-2544

9

อาจารย์สุธน สุ ภาวงศ์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2544-2546

5
ลำดับ
รำยนำม
10 อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์

สถำบัน
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

พ.ศ.
2546-2548

11

ดร.สุ พตั รา สิ นชัยสุ ข

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2548-2550

12

ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2550-2552

13

ดร.ชนันนา รอดสุ ทธิ

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

2552-2554

14

อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์

มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

2554-2556
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2. ผลการดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย
วาระ สิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย ได้จดั ให้มีการประชุ ม อพส. ทุก 2 เดือน เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ติดตามผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และกลุ่มงานต่างๆ
ดังนี้

2.1 รายงานการประชุ มคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน
ได้มีการจัดการประชุม อพส. จานวน 11 ครั้ง ดังนี้
พ.ศ. 2554
2.1.1 รายงานการประชุ ม อพส. ครั้ งที่ 13/1/1/2554 วันอังคารที่ 9 สิ งหาคม 2554 ณ ห้องประชุ ม
5–2 ชั้น 5 อาคารสานักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ ม จานวน 39 คน
สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้
2.1.1.1 ดร.ชนันนา รอดสุ ท ธิ ผูอ้ านวยการส านัก หอสมุ ด มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ประธาน
อพส. ชุ ดที่ 12 รายงานผลการดาเนิ นงาน โดยจัดทาแผ่นซี ดีพร้อมรายละเอียดของ อพส. ชุ ดที่ 12 และ
กล่าวต้อนรับประธาน อพส. ชุ ดที่ 13 อาจารย์สุวคนธ์ ศิ ริวงศ์วรวัฒน์ ผูอ้ านวยการศู นย์สนเทศและ
หอสมุด มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ และมีพิธีรับมอบงานให้ประธาน อพส. ชุดที่ 13 ดังนี้
1) รายงานผลการด าเนิ น คณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วาระสิ งหาคม 2552-กรกฎาคม 2554)
2) รายงานผลการจัดสัมมนาวิชาการ ของคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่าย
ห้องสมุดสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน (วาระสิ งหาคม 2552-กรกฎาคม 2554)
3) แคชเชี ย ร์ เช็ ค ของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 7487520 จ านวน
267,417.46 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ ร้อยสิ บเจ็ดบาทสี่ สิบหกสตางค์)
4) แผ่นซี ดีของคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ชุดที่ 12 (วาระสิ งหาคม 2552-กรกฎาคม 2554)
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5) สมุดทะเบียนหนังสื อส่ ง 1 เล่ม
6) เอกสารผลการดาเนิ นงาน วาระ สิ งหาคม 2550 – กรกฎาคม 2552 และรายงานการ
จัดสัมมนา ครั้งที่ 26 ของ อพส. ชุดที่ 11 จานวน 2 เล่ม
2.1.1.2 การเลือกรองประธาน อพส. ชุดที่ 13 ลาดับตามคะแนนการคัดเลือก ดังนี้
รองประธานคนที่ 1
อาจารย์สรัญญา รุ จิเรขเรื องรอง ผูอ้ านวยการสานัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองประธานคนที่ 2
อาจารย์สุชญั ญา จีระพันธุ์ ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
รองประธานคนที่ 3
อาจารย์อุไรวรรณ วิพุทธิกุล ผูอ้ านวยการสานัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตบางเขน
2.1.1.3 ที่ประชุมมีมติให้กลุ่มทางานมี 4 กลุ่มงาน คือ
1) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3) กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
4) กลุ่มงานบริ การสารสนเทศ
2.1.1.4 โครงการวิจยั การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการรู ้ ส ารสนเทศของนัก ศึ ก ษา โดย ดร. มลิ วลั ย์
ประดิ ษ ฐ์ธี ระ ผูอ้ านวยการส านัก หอสมุ ด มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขอเชิ ญ ชวนสมาชิ ก กลุ่ ม อพส. ร่ วม
โครงการวิจยั
2.1.1.5 การจัด ท าท าเนี ย บนามคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบและเครื อข่ า ยห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกลุ่มงานต่างๆ ชุดที่ 13 (ระหว่าง ส.ค. 2554 - ก.ค. 2556)
2.1.2 รายงานการประชุ ม อพส. ครั้งที่ 13/2/2/2554 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมสัจจา
เกตุทตั 1-1 อาคารสานักอธิ การบดี 2 มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ มีผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม จานวน 15 คน
สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้
2.1.2.1 การแต่งตั้งที่ปรึ กษากลุ่มงานต่างๆ
1) ที่ ป รึ ก ษากลุ่ ม งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คื อ อาจารย์สุ ว คนธ์ ศิ ริ ว งศ์ ว รวัฒ น์
ผูอ้ านวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
2) ที่ ป รึ กษากลุ่ ม งานบริ การสารสนเทศ คื อ อาจารย์ ส รั ญ ญา รุ จิ เรขเรื องรอง
ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
3) ที่ ป รึ ก ษากลุ่ ม งานพัฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ คื อ อาจารย์สุ ชัญ ญา จี ร ะพัน ธุ์
ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
4) ที่ปรึ กษากลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ยังไม่มีการตอบรับ
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2.1.2.2 ผลการประชุมเพื่อเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มต่างๆ
กลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
ทีป่ รึกษา
ประธาน
นางไพจิตร เกิดอยู่
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
รองประธาน น.ส.รัศมี ประทา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เลขานุการ
น.ส.กัลยรักษ์ ชุมเปี ย
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีป่ รึกษา
อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผูอ้ านวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ประธาน
นายธนาวุฒิ วงศ์สว่าง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองประธาน นายอุทิตย์ พิมพา
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
เลขานุการ
น.ส.ไพลิน จับใจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ทีป่ รึกษา
อาจารย์สรัญญา รุ จิเรขเรื องรอง ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประธาน
นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
รองประธาน น.ส.พรพันธ์ ชื่นใจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เลขานุการ
นางสรวีย ์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ทีป่ รึกษา
อาจารย์สุชญั ญา จีระพันธุ์
ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
ประธาน
นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รองประธาน นางจันทร์ฉาย วีระชาติ
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
เลขานุการ
น.ส.ดุษษา โชติกวิบูลย์
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
2.1.2.3 แผนการด าเนิ น งานคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุ ด สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน (สิ งหาคม 2554 - สิ งหาคม 2556) ประกอบด้วย
1) การประชุมอนุกรรมการ อพส. ทุก 2 เดือน
2) โครงการวิจยั พฤติกรรมการรู ้สารสนเทศของนักศึกษา
3) การประชุม / สัมมนา เรื่ อง การประกันคุณภาพการศึกษากับงานห้องสมุด
4) การประชุมสัญจร และสรุ ปการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ อพส.
5) การส่ งมอบงานในการประชุม ครั้งที่ 1 ของคณะอนุกรรมการ อพส.
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2.1.2.4 รายงานการดาเนินงานของกลุ่มงาน
1) การดาเนินงานของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่าย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.1.1) พัฒนาเว็บไซต์ อพส.
1.1.2) พัฒนาเว็บไซต์กลุ่มงาน อพส.
1.1.3) เปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การ Hosting & Domain
1.2) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายใน
ห้องสมุด
1.2.1) การทดสอบฐานข้อมูล Q & A
2) การดาเนินงานของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.1) โครงการความร่ วมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2.2) โครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินนั ทนาการ
2.3) โครงการแบ่งปั นความรู ้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3) การดาเนินงานของกลุ่มงานบริ การสารสนเทศ
3.1) ประชุมทุก 2 เดือน
3.2) ปรับปรุ งทาเนียบนาม
3.3) รวบรวมสถิติการยืมระหว่างห้องสมุด
3.4) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บริ การสารสนเทศ
3.5) โครงการการอบรมการสื บค้นฐานข้อมูล (เชิญตัวแทนบริ ษทั )
3.6) โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การศึกษาดูงานของผูป้ ฏิ บตั ิงาน
3.7) โครงการศึกษาดูงานด้านงานบริ การ
4) การดาเนินงานของกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
4.1) โครงการแบ่งปั นความรู ้สู่ชุมชน (ต่อเนื่อง)
4.2) โครงการรวบรวมหัวเรื่ องใหม่
4.3) โครงการเครื อข่ายทางสังคมของกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
( Facebook )
4.4) โครงการความร่ วมมือการจัดการหนังสื อค้าง (BackLogs)
2.1.2.5 บริ ษ ัท EBSCO เสนอฐานข้อ มู ล ในที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและ
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ประกอบด้วย 4 ฐานข้อมูลดังนี้
1) Academic Search Primier (ASP)
2) Computer & Applied Science Complete (CASC)

10
3) Education Research Complete
4) H. W. Wilson (With unlimited Access)
ในราคาทั้งสิ้ น $ 20,000 และนาเสนอฐานข้อมูล Business Source Primier (BSP) และ
Communication & Mass Media Complete สามารถทดลองใช้ 4 เดื อ น และสาธิ ต การใช้โ ปรแกรม
Single Search
2.1.2.6 บริ ษทั โอเพ่นเซิ ร์ฟ จากัด ได้นาเสนอและสาธิ ตโปรแกรม I Love Library ซึ่งเป็ น
โปรแกรมที่ใช้ในการสร้ างและทาสาเนาหนังสื อในรู ปแบบสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ สามารถทางานได้บน
เครื อข่าย Intranet และ Internet
พ.ศ. 2555
2.1.3 รายงานการประชุ ม อพส. ครั้งที่ 13/3/1/2555 วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม A-52
อาคารอัสสัมชัญ รศ. 200 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ ม จานวน 28 คน
สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้
2.1.3.1 ที่ ป ระชุ ม ได้อภิ ป รายเรื่ องต่ างๆ ดังนี้ โครงการวิจยั พฤติ ก รรมการรู ้ ส ารสนเทศของ
นักศึ กษา หัวข้อการประชุ มวิชาการของ อพส. เรื่ อง การประกันคุ ณภาพการศึกษากับงานห้องสมุ ด
การประชุมสัญจร และการสรุ ปการดาเนินงาน
2.1.3.2 รายงานการดาเนินงานของกลุ่มงาน
1) การดาเนินงานของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่าย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.1.1) พัฒนาเว็บไซต์ อพส.
1.1.2) พัฒนาเว็บไซต์กลุ่มงาน อพส.
1.1.3) เปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การ Hosting & Domain
ทีป่ ระชุ มมีมติให้ เปลีย่ นผู้ให้ บริการ Hosting & Domain เป็ น www.feverhosting.com และอนุมัติงบประมาณ 10,000.00 บาท (2 ปี )
1.2) โครงการแลกเปลี่ยนความรู ้ (เริ่ มเดือนเมษายน 2555)
1.3) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายใน
ห้องสมุด
1.3.1) การทดสอบฐานข้อมูล Q & A
1.4) โครงการทดสอบระบบหรื อซอฟต์แวร์สาหรับงานห้องสมุด
ทีป่ ระชุ มอนุมัติ ค่ าพัฒนาเว็บไซต์ อพส. ตามทีจ่ ่ ายจริง เป็ นเงิน 5,000
บาท ให้ แก่ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2) การดาเนินงานของกลุ่มงานบริ การสารสนเทศ
2.1) ในการประชุม จะมีการกาหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยน ในเรื่ องเกี่ยวกับ
การบริ การส่ งเสริ มการใช้หอ้ งสมุด และการบริ การส่ งเสริ มการใช้ฐานข้อมูล มาเล่าสู่ กนั ฟังเพื่อเป็ น
แนวทางในการนาไปปฏิบตั ิ
2.2) โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างห้องสมุดในระดับปฏิบตั ิการ
2.3) โครงการอบรมการสื บค้นฐานข้อมูล (เชิญตัวแทนจากบริ ษทั )
- ครั้ งที่ 1 เดื อ น พฤษภาคม 2555 เชิ ญ วิ ท ยากรจากบริ ษั ท Book
Promotion & Services จ ากั ด มาอบรมการใช้ ฐ านข้ อ มู ล ABI/INFORM Complete และ ProQuest
Dissertation & Theses Fulltext
- ครั้งที่ 2 เดือน มีนาคม 2556 เชิ ญวิทยากรจากบริ ษทั EBSCO มาอบรม
การใช้ฐานข้อมูล Business Source Premier (BSP)
2.4) โครงการศึกษาดูงานด้านบริ การ ประมาณเดือนตุลาคม 2555 ณ หอสมุด
และคลังความรู ้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2.5) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล Q & A ในเครื อข่ายร่ วมกับกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการนาข้อมูลเข้าระบบในเดือนมีนาคม 2555
3) การดาเนินงานของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.1) โครงการความร่ วมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3.2) โครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินนั ทนาการ
3.3) โครงการแบ่งปั นความรู ้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
4) การดาเนินงานของกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
4.1) โครงการเครื อข่ายทางสังคมของกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
( Facebook ) โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
4.2) โครงการความร่ วมมือการจัดการหนังสื อค้าง (BackLogs) มหาวิทยาลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
2.1.3.3 ประธานเสนอแก้ไข “ครั้ งที่การประชุ ม” ขอให้เสนอการลาดับครั้งที่ต่อเนื่ องไป ตาม
ด้วยปี พ.ศ. ที่จดั ประชุม เช่น ครั้งที่ 1/2554 คือ ครั้งที่ 1 ของการประชุม อพส. และปี พ.ศ. ที่จดั ประชุม
2.1.4 รายงานการประชุ ม อพส. ครั้ งที่ 4/2555 ครั้ งที่ 4/2555 วันพุ ธ ที่ 21 มี นาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุ ม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ ม
จานวน 32 คน สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้
2.1.4.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ประธาน อพส. ได้เข้าประชุมประชุมกับฝ่ ายทรัพยากรการเรี ยน
รู ้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จากที่ประชุมได้กล่าวชม
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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมอบหมายงาน ดังนี้
1) แหล่ ง สารสนเทศ ส ารวจฐานข้อ มู ล ออนไลน์ ข องแต่ ล ะสถาบัน ที่ บ อกรั บ เป็ น
สมาชิ กฐานข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อรวมกันต่อรองราคากับบริ ษทั ซึ่ งสมาคมสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทยจะเป็ นตัวแทนต่อรองราคาบอกรั บฐานข้อมู ล
ออนไลน์กบั บริ ษทั จะทาให้ลดค่าใช้จ่ายได้มาก
2) นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ e-learning ใหม่ๆ
2.1.4.2 ส าหรับ การประชุ ม / สั ม มนา เรื่ อง การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษากับ งานห้องสมุ ด
ประธานขอเลื่ อนจากเดื อนเมษายน 2555 ไปเป็ นเดื อนพฤษภาคม – มิถุนายน 2555 และประธานจะ
ติดต่อวิทยากรมาบรรยาย สถานที่จดั ณ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
2.1.4.3 รายงานการดาเนินงานของกลุ่มงาน
1) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่าย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กาลังเปลี่ยนโอนถ่าย Hosting และแจก Password ให้กลุ่มงานต่างๆ
เพื่ออัพเดทข่าวสารได้เอง โดยมีงบประมาณ 2,600 บาท
1.2) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายใน
ห้องสมุด
1.3) โครงการแลกเปลี่ยนความรู ้
1.3.1) การประยุกต์ใช้งานและติดตั้ง Wordpress Advanced รับ 25 คน
งบประมาณ 4,500 บาท
1.3.2) แนะนาโปรแกรมรหัสเปิ ดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Open Source
Library Automation) รับจานวน 35 คน งบประมาณ 5,900 บาท
1.4) เปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การ Web Hosting งบประมาณ 10,000 บาท
ทีป่ ระชุ มอนุมัติงบประมาณตามทีข่ อมา
2) กลุ่มงานบริ การสารสนเทศ
2.1) แนะนาการใช้ฐานข้อมูลคาถาม & คาตอบ (Q&A) โดยเชิญคุณอุทิตย์
พิมพา รองประธานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูพ้ ฒั นาโปรแกรมนี้ หลังจากศึกษาระบบแล้วใน
เบื้ อ งต้ น ทางกลุ่ ม ฯ ได้ ต กลงกั น ว่ า ใน 2 เดื อ นนี้ ให้ แ ต่ ล ะสถาบัน ทดลอง คี ย ์ข ้ อ มู ล เข้า ระบบที่
http://liblog.dpu.ac.th/qaos โดยมีการกาหนดฟิ วส์ ที่เป็ นคาตอบ จะต้องมีรายละเอียดของชื่ อผูแ้ ต่ง ชื่ อ
เรื่ อง และเลขเรี ยกหนังสื อ
2.2) การเขียนโครงการ ยังไม่เรี ยบร้อย
2.3) ได้รับมอบจากประธาน อพส. ให้สารวจการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบอกรับ พร้อมวันหมดอายุสมาชิก
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3) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ยังไม่ได้ประชุมกลุ่ม
4) กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ยังไม่ได้ประชุมกลุ่ม
2.1.4.4 บริ ษทั ลิบเน็ทส์ จากัด โดย นายวีระเกี ยรติ พงษ์เภตรา ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บรรยาย เรื่ อง
“การสื บค้ นข้ อมูลด้ วยระบบ Single Search”
2.1.4.5 บริ ษทั ตะวันบุค๊ แอนด์ แม็กกาซี น จากัด โดย Mr. Roger Mulchandani จาก WARC
และคุณธนิดา อาคมฤกษ์ บรรยาย เรื่ อง “แนะนาฐานข้ อมูล WARC.com”
2.1.4.6 บริ ษทั โกลบ พับลิเคชัน่ ประเทศไทย จากัด โดย Mr. Wim van der Putten และ
นางสาวพิ กุ ล ทอง ดวงประสิ ทธิ์ บรรยาย เรื่ อ ง “แนะน าฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ ของบริ ษั ท Globe
Publication Pvt., Ltd”
2.1.5 รายงานการประชุ ม อพส. ครั้ งที่ 5/2555 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุ มเสลา 1
(ชั้น 1) อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ 7 รอบ วิทยาลัยเซาธ์ อีสท์บางกอก มีผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม จานวน 25 คน
สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้
2.1.5.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบการเข้าร่ วมประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉี ย งใต้ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2555 ณ เกาะบาหลี ประเทศอิ น โดนี เซี ย มี บรรณารัก ษ์และ
กรรมการสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ เข้าร่ วมประชุ มในครั้งนี้ 21 คน ซึ่ งประเทศไทยจะเป็ น
เจ้าภาพจัดการประชุมในปี พ.ศ. 2558
2.1.5.2 ที่ ป ระชุ ม มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เรื่ องการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของห้องสมุ ด
สถาบันต่างๆ ในเครื อข่าย อพส.
2.1.5.3 รายงานการดาเนินงานของกลุ่มงาน
1) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) โครงการพัฒ นาเว็บ ไซต์ค ณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและเครื อข่ าย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กาลังเปลี่ยนโอนถ่าย Hosting และแจก Password ให้กลุ่มงานต่างๆ
เพื่ออัพเดทข่าวสารได้เอง โดยมีงบประมาณ 2,600 บาท
1.2) โครงการพัฒ นาระบบสนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ งานของบุ ค ลากรภายใน
ห้องสมุด
1.3) โครงการแลกเปลี่ยนความรู ้
1.3.1) การประยุกต์ใช้งานและติดตั้ง Wordpress Advanced รับ 25 คน
งบประมาณ 4,500 บาท
1.3.2) แนะนาโปรแกรมรหัสเปิ ดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Open

14
source Library Automation) รับจานวน 35 คน งบประมาณ
5,900 บาท
1.4) เปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การ Web Hosting งบประมาณ 10,000 บาท
2) กลุ่มงานบริ การสารสนเทศ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตหัวหมาก มีการอบรมในหัวข้อการใช้ฐานข้อมูล ABI/INFORM COMPLETE ได้เชิญวิทยากร
จากบริ ษทั บุค๊ โปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด มีผเู ้ ข้ารับการอบรมจานวน 16 คน จาก 14 สถาบัน
3) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.1) โครงการความร่ วมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
- ได้สารวจการใช้ทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บไซต์ จาก 12 สถาบัน
3.2) โครงการแบ่งปั นความรู ้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
- จะมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละ
สถาบันพร้อมกับการประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- เยีย่ มชม ศึกษาดูงาน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3.3) โครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินนั ทนาการ
- รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริ จาคนามาแลกเปลี่ยน
ระหว่างสถาบันในการประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- กาหนดแบบฟอร์ มโครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ และส่ ง
แบบฟอร์ มให้สมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนกันต่อไป
4) กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
4.1) โครงการแบ่ ง ปั น ความรู ้ สู่ ชุ ม ชน ประธานได้ให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม ช่ ว ย
พิจารณาโรงเรี ยนเพื่อดาเนิ นโครงการ และ รวบรวมหนังสื อ วัสดุอุปกรณ์ ที่จะมอบให้โรงเรี ยนและ
เสนอในการประชุ ม ทุ กครั้ ง เพื่ อทราบจานวนรายการที่ จะดาเนิ นโครงการ ซึ่ งขณะนี้ มี หนังสื อแล้ว
ประมาณ 48 เล่ม ที่มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ จัดเตรี ยมไว้
4.2) โครงการรวบรวมหัวเรื่ องใหม่ ตัวแทนมหาวิท ยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระ
เกี ยรติ ได้เสนอหัวเรื่ องเพื่อพิจารณา จานวน 5 หัวเรื่ อง ประธานได้ให้สมาชิ กกลุ่มพิจารณาหัวเรื่ องที่
ตัวแทนเสนอ เพื่อกาหนดให้เป็ นหัวเรื่ องได้หรื อไม่ในการประชุม ครั้งที่ 4/2555 และในการประชุ มครั้ง
นี้ ประธานได้แชร์ ประสบการณ์ความรู ้ในการกาหนดหัวเรื่ อง 2 หัวเรื่ อง 2 คาค้น
- ชื่อมหาวิทยาลัย เป็ นหัวเรื่ องหลัก -- ตารา เป็ นหัวเรื่ องย่อย
- ชื่อมหาวิทยาลัย เป็ นหัวเรื่ องหลัก – วิทยานิพนธ์ – ปี พ.ศ. เป็ นหัวเรื่ องย่อย
- หนังสื อแปล, นวนิยายแปล สามารถกาหนดเป็ นหัวเรื่ อง หรื อ คาค้น ได้
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2.1.5.4 งานวิจยั เรื่ อ ง การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเรี ยนรู้ ส ารสนเทศของบั ณ ฑิ ต ดร.มลิ ว ลั ย์
ประดิษฐ์ธีระ ได้แจ้งให้ทราบว่า กลุ่มภาครัฐอยูใ่ นระหว่างการสังเคราะห์ขอ้ มูล สาหรับของกลุ่มอพส.
สถาบันที่ได้ดาเนิ นการจะขอเรี ยนเชิญประชุ มปลายเดือนมิถุนายน 2555 ซึ่ งคาดว่างานวิจยั ชิ้นนี้ จะแล้ว
เสร็ จ ในเดื อ นกรกฎาคม 2555 ซึ่ งขณะนี้ มหาวิ ท ยาลัย นานาชาติ เอเชี ย แปซิ ฟิ กได้ ส่ ง ผลการวิ จ ัย
วัตถุประสงค์ 2 ข้อแรกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว สาหรับวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกไม่ได้รับอนุ ญาตเข้าร่ วม
ทาวิจยั เรื่ องนี้ และมหาวิทยาลัยศรี ปทุมยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากกาลังปรับโครงสร้างการบริ หาร
2.1.5.5 รายงานจากการประชุ มของคณะกรรมการฝ่ ายทรัพ ยากรการเรี ยนรู ้ และเทคโนโลยี
การศึกษา สสอท.
อาจารย์อุไรวรรณ วิพุท ธิ กุล ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขต
บางเขน ได้รายงานจากการเข้าร่ วมประชุมของฝ่ ายทรัพยากรการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้
1) คณะกรรมการฝ่ ายทรั พ ยากรการเรี ย นรู ้ แ ละเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา สสอท. ให้
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ดาเนินการทาแผนปฏิบตั ิการทา Web Site ขอตั้ง Domain Name
2) คณะกรรมการฝ่ ายทรัพยากรการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีการศึกษา สสอท. จัดให้มี
การประกวด ebook โดยมหาวิท ยาลัยนอร์ ท เชี ยงใหม่ รั บ จัดหาหน่ วยงานสนับ สนุ น ส าหรั บ การจัด
เนื้ อหา Information Literacy ในการทา ebook มหาวิทยาลัยศรี ปทุมและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เตรี ยม
Content ตามที่กาหนด
3) คณะกรรมการฝ่ ายทรัพยากรการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีการศึกษา สสอท. ศึกษาดู
งานต่างประเทศที่เกาหลี ในเดือนตุลาคม 2555 เป็ นเวลาประมาณ 4 วัน มีค่าใช้จ่าย 24,900 บาทต่อคน
2.1.5.6 บริ ษทั Euromonitor International, Singapore (www.Euromonitor.com) โดย Neha
Gupta, Business Development บรรยายเรื่ อง “ฐานข้ อมูล Passport GMID : Global Market
Information Database”
2.1.5.7 บริ ษทั แอพลิเทค โซลูชนั่ จากัด โดย นายธกรกฤษ ออมศิริ บรรยาย เรื่ อง “โปรแกรม
การเรียนการสอนภาษาต่ างประเทศ speexx”
2.1.6 รายงานการประชุ ม อพส. ครั้ งที่ 6/2555 วันพุธที่ 8 สิ งหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 5 – 2 ชั้น 5
อาคารส านัก งานอธิ ก ารบดี 2 มหาวิท ยาลัย ธุ รกิ จบัณ ฑิ ตย์ มี ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม จานวน 30 คน สรุ ป
รายละเอียดได้ดงั นี้
2.1.6.1 ประธานได้อธิ บายถึงโครงสร้างของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย
(สสอท.) ประกอบ ด้วย ที่ปรึ กษา นายกสมาคมฯ อาจารย์บญั ชา เกิ ดมณี (คนปั จจุบนั ) นายกเพิ่งพ้น
วาระ อุปนายก (1) อุปนายก (2) นายกรับเลือก เลขาธิ การ รองเลขาธิ การ ปฏิคม นายทะเบียน เหรัญญิก
ประธานฝ่ ายหาทุน ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ประธานฝ่ ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา ประธาน
ฝ่ ายวิชาการและประกันคุ ณภาพการศึ กษา ประธานฝ่ ายกิ จการนักศึ กษา ประธานฝ่ ายทรัพยากรการ
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เรี ยนรู ้และเทคโนโลยีการศึกษา (ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ) และกรรมการ พร้อมทั้ง
ได้แจ้งเรื่ องคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(อพส.) ชุดที่ 13 วาระ สิ งหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556
2.1.6.2 คณะกรรมการฝ่ ายทรัพยากรการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีการศึกษา จัดประกวดการทา
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (e-Book) เสนอให้ อพส. เตรี ยมเนื้ อหาให้ มีการเสนอเรื่ องคู่มือการใช้ห้องสมุด
คู่มือการทา EndNote Web ทาเป็ นภาษาไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รับดาเนิ นการโดยเตรี ยม Content
เหมือน EndNote Web และมีการประกวดใช้เทคโนโลยีไม่จากัด ร่ วมมือระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับห้องสมุด โดยให้กลุ่มงานบริ การสารสนเทศเป็ นผูด้ าเนินการ
2.1.6.3 เรื่ องการสารวจฐานข้อมูลออนไลน์ คณะกรรมการฝ่ ายทรัพยากรการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีการศึกษามอบให้ อพส. สารวจ 2 ครั้ง ครั้งแรกได้มาน้อย ครั้งที่ สอง จึ งส่ งไป 61 สถาบัน ได้รับ
กลับ มา 26 สถาบัน ได้แก่ มหาวิท ยาลัยกรุ งเทพ มหาวิท ยาลัยเกษมบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัย คริ ส เตี ย น
มหาวิทยาลัยชิ นวัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มหาวิทยาลัยรัตน
บัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต มหาวิท ยาลัย วงษ์ช วลิ ต กุ ล มหาวิท ยาลัย ศรี ป ทุ ม มหาวิท ยาลัย สยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเซนหลุยส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ จานวน 94 ฐานข้อมูล เป็ นภาษาอังกฤษ 90 ฐานข้อมูล ภาษาไทย 4
ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลที่มีผใู ้ ช้มากที่สุด ได้แก่ Business Source Complete (BSC), E-Book collection by
EBSCO, ERIC, Hospitality & Tourism Complete, Matichon E-library, Matichon online, ProQuest
Dissertations & Theses Full Text, Science Direct เป็ นต้น
2.1.6.4 ดร. มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต รายงานว่า สกอ. ขอนาข้อมูลจากการ
สารวจฐานข้อมูลออนไลน์ไปต่อรองราคาการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ด้วย สาหรับ สวทช. ได้ทา
วิจยั เรื่ อง การบอกรั บ ฐานข้อมู ล เชิ งพาณิ ชย์ เสร็ จแล้วนาข้อมู ล ไปเพื่ อพิ จารณาตัดสิ นใจสร้ างความ
ร่ วมมือระหว่างห้องสมุดในการบอกรับฐานข้อมูลเชิงพาณิ ชย์ในรู ปแบบ National Site License
2.1.6.5 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุดสถาบัน
ต่างๆ ในเครื อข่ายของ อพส. ได้มีการกล่าวถึงงานประกันคุณภาพการศึกษาใช้หลักเกณฑ์การตรวจของ
สกอ. สมศ. มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ มี 30 ตัวบ่งชี้ สกอ. จะมีพ่วงอยูใ่ น Best Practice และ
7 ส มี บุ ค ลากรจานวนน้อยแต่ ส ามารถบริ ห ารจัดการบุ ค ลากรให้ ท างานได้เต็ม ความสามารถ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ใช้ท้ งั สองระบบผนวกกันทั้ง สมศ. และ สกอ. จัดทาเป็ นคู่มือการประกันคุณภาพ
รวมกัน 9 ตัวบ่งชี้ มีวิสัยทัศน์ แผน 1 ปี แผน 5 ปี ตั้งคณะกรรมการมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศคุม้ ค่า
หรื อไม่ มีพฒั นาการหรื อไม่ เป็ นเหตุเป็ นผลหรื อไม่ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวถึ งการประกันคุ ณภาพ
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ของส านัก หอสมุ ด มหาวิท ยาลัย สยาม จะเน้น ตามองค์ป ระกอบที่ สกอ. ก าหนด แต่ เลื อกในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 2, 6, 7, 8 และ 9 โดยเน้นในตัวบ่งชี้ ที่ 2.5 และโครงการ/
กิจกรรม การส่ งเสริ มการรู ้ สารสนเทศ เช่ น การอบรมการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ การปฐมนิ เทศนักศึกษา
เป็ นต้น ประธานได้กล่าวถึงการประเมินตนเองของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ในปี นี้ คงเหลื อเพียง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1.1 การบริ หารจัดการ องค์ประกอบที่ 2.4
กระบวนการพัฒนา องค์ประกอบที่ 7.2 การจัดการความรู ้ (KM) ตั้งค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้ อย่างต่ า 24
บทความ และ องค์ประกอบที่ 7.4 การบริ หารความเสี่ ยง ต้องมีอย่างน้อย 3 ด้าน สถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ เสนอว่าควรหาเกณฑ์กลางการประเมินคุ ณภาพ สถาบันเล็กๆ จะได้สามารถนาไปใช้ได้ การ
ประกันคุ ณภาพการศึกษา ช่ วยให้เรามีแผนการดาเนิ นงาน ส่ วนการประชุ มสัมมนาประจาปี ควรมีเรื่ อง
การประกันคุณภาพ ประชาคมอาเซี ยน ประธาน ชี้ แจงเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุดและการบริ การ
และให้ที่ประชุ ม กลับ ไปคิ ดว่าจะมี เรื่ องที่ จะจัดในการประชุ มสัมมนาประจาปี เรื่ องใดบ้างแล้วนาไป
เสนอที่ประชุ มในคราวต่อไป ที่ประชุ มกาหนดวันประชุ มสัมมนาเป็ นวันพฤหัสบดีที่ 9 – วันศุกร์ ที่ 10
พฤษภาคม 2556
2.1.6.6 รายงานการดาเนินงานของกลุ่มงาน
1) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) การคัดสรรผูม้ าดารงตาแหน่งประธาน รองประธาน และเลขานุการ ของ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงผูร้ ับหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ อพส. ต่อจากคุณอุทิตย์ พิมพา ดังนี้
น.ส.ไพลิน จับใจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
ประธาน
นายศุภกฤษ สุ ขแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองประธาน
นางสุ ภาพร วิมุกตานนท์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
เลขานุการ
นายเสกสรรค์ ปัญญาฐาน วิทยาลัยราชพฤกษ์
ดูแลเว็บไซต์ อพส.
นายเมธี รัตนดี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ดูแลเว็บไซต์ อพส.
1.2) คุณอุทิตย์ พิมพา ได้ส่งมอบงานให้กบั ทางกลุ่มงานฯ ดังนี้
ส่ วนแรก เป็ นส่ วนของโดเมน (Domain) โดยได้จดั ทาคู่มือในการใช้
งาน จานวน 1 ชุด
ส่ วนที่ ส อง เป็ นส่ ว นของเว็บ ไซต์ (Website) ได้แ ก่ Facebook และ
เว็บไซต์ของ อพส. และกลุ่มงานต่างๆ สาหรับเว็บไซต์ อพส.
1.3) โครงการเปลีย่ นผู้ให้ บริการ Web Hosting
ในส่ วนของเอกสารการเข้าใช้งานและดูแลเว็บไซต์ในระดับ
administrater นั้น คุ ณอุทิตย์ พิมพา ได้จดั ทาและส่ งมอบเอกสารจานวน 1 เล่ม ให้กบั ประธานกลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไว้ให้ดาเนินการต่อไป ส่ วนงานอื่นๆยังไม่เรี ยบร้อย
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1.4) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ อพส.
(1) พัฒนาเว็บไซต์ หลัก อพส.
(2) พัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มงาน อพส.
1.5) โครงการแลกเปลีย่ นความรู้
(1) การประยุกต์ ใช้ งานและติดตั้ง Wordpress Advenaced
(2) แนะนาโปรแกรมทางเลือกสาหรั บระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ (Open
Source Library Automation)
- โปรแกรม Senayan รับอาสาโดย คุณรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
- โปรแกรม Openbiblio รับอาสาโดย คุณไพลิน จับใจ
1.6) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
ห้ องสมุด หรื อ โครงการ Q&A
2) กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
2.1) โครงการพัฒ นาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่ างห้ องสมุ ดในระดับปฏิบัติการ
ครั้ งที่ 3/2555 มี จ านวนผู ้ติ ด ตามดู ง านจ านวนทั้ง หมด 5 คน จาก มหาวิ ท ยาลัย กรุ งเทพ 2 คน
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ 2 คน มหาวิทยาลัยรังสิ ต 1 คน
2.2) การแก้ไขโครงการ
2.2.1) โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่ างห้ องสมุดในระดับปฏิบัติการ
ที่ประชุมได้ช่วยกันแก้ไขโครงการและแบบฟอร์ มเพื่อนาไปใช้จริ งตามมติที่ประชุมได้เลย
2.2.2) โครงการอบรมการสื บ ค้ นฐานข้ อ มู ล เพื่ อการวิจัย ที่ ป ระชุ มได้
ช่วยกันแก้ไขโครงการเรี ยบร้ อยแล้ว และได้ดาเนิ นโครงการลุ ล่วงแล้ว (โดยได้ เชิ ญคุณประภาศรี ทอง
หลิ่ ม แผนกสนับสนุนฝ่ ายทรั พยากรอิ เล็กทรอนิ กส์ ทางการศึ กษา บริ ษัทบุ๊คโปรโมชั่ น แอนด์ เซอร์ วิส
มาเป็ นวิ ทยากร ให้ ความรู้ รายละเอียดของเนื ้อหาของฐานข้ อมูลด้ านต่ างๆ และมีการสาธิ ต เข้ าใช้
ฐานข้ อ มู ล ProQuest Dissertation and Theses Text (PQDT) และฐานข้ อ มู ล ABI/Inform Complete
อย่ างละเอียด โดยผู้เข้ าร่ วมอบรม เป็ นสมาชิ กและผู้ให้ บริ การของกลุ่มงาน ทั้งหมด 16 คน จาก 14
สถาบัน )
2.2.3) โครงการศึ กษาดูงานด้ านบริ การ ที่ประชุ มมีมติวา่ โครงการศึกษาดู
งานในเดือนตุลาคม 2555 นั้น จะไปดูงานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ ในช่วงบ่าย
2.2.4) โครงการพัฒนาฐานข้ อมูล Q&A ซึ่ งเชื่อมโยงกับงานของกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการอบรมในโครงการพัฒนาฐานข้อมูล Q&A ที่ประชุ มมีมติให้เริ่ มทดลอง
ใช้จริ งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็ นต้นไป โดยสามารถบันทึกข้อมูลตามจริ งได้เลย แต่พบปั ญหาว่าแต่
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ละสถาบันยังไม่มีล็อคอินและพาสเวิร์ดเป็ นของตัวเองจึงทาให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ต้องนาเรื่ อง
ไปปรึ กษากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
2.2.5) กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ งานบริการสารสนเทศเชิ งรุ ก (KM)
ที่ประชุมช่วยกันแก้ไขโครงการและกาหนดเป้ าหมายว่า ในวาระของการเป็ นกรรมการ จะมีการแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างงานบริ การ 3 ครั้ง โดยแบ่งหัวเรื่ องที่จะมาทา KM ดังนี้
ครั้งที่
1.วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน 55 ณ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2.วันพฤหัสที่ 17 มกราคม 56 ณ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3.วันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 56 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้ อ
บริ การเชิงรุ ก
กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
**ยังไม่กาหนด**

ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ
มหาวิทยาลัย
รังสิ ต
มหาวิทยาลัย
แสตมฟอร์ ด

ผู้สรุ ปกิจกรรม
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวฯ
มหาวิทยาลัย
เกริ ก

3) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.1) โครงการความร่ วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ( สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ สื่ อโสตทั ศ น์ และฐานข้ อ มู ล ) การจัด ท าตารางรายชื่ อ ฐานข้อ มู ล ที่ ป ระสงค์ จ ะให้
ส านัก พิ ม พ์น าเสนอข้อ มู ล เพื่ อ ร่ ว มกัน พิ จ ารณาคัด เลื อ กฐานข้อ มู ล จ านวน 45 ฐานข้อ มู ล ที่ จ ะให้
สานักพิมพ์มานาเสนอครั้งที่ 1 มติที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกฐานข้อมูล
JSTOR ผู้ผลิต : Trusted archires for scholarship
รายละเอียดฐานข้ อมูล : วารสารครอบคลุมเนื้อหา ด้านธุ รกิจ การบริ หารจัดการ การเงิน การ
คลัง การธนาคาร เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์
ลักษณะข้ อมูลทีใ่ ห้ : รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป
การแสดงผลข้ อมูล : รู ปแบบ HTML และเอกสารฉบับเต็ม ในรู ปแบบ PDF
จานวนผู้มีสิทธิเข้ าใช้ (User License) : สามารถสื บค้นข้อมูลได้ไม่จากัดจานวนผูใ้ ช้
Turnitin เป็ นฐานข้อ มู ล ที่ ช่ ว ยในการตรวจสอบและป้ อ งกัน การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ่ ง พิ ม พ์
ออนไลน์ ให้มานาเสนอในวันที่ 9 สิ งหาคม 2555
3.2) โครงการแลกเปลี่ยนทรั พ ยากรสารสนเทศที่ได้ รับ อภินันทนาการ การ
จัดท าตารางรายชื่ อแลกเปลี่ ยนทรัพ ยากรสารสนเทศที่ ได้รับอภิ นันทนาการ โดยนารายชื่ อพิ จารณา
ร่ วมกัน มติที่ประชุ มให้ทุกสถาบันจัดพิมพ์ตามรู ปแบบแล้วส่ งไฟล์ขอ้ มูลให้เลขานุ การของกลุ่มงาน
พัฒ นาฯ รวบรวมไว้เพื่ อ รอน าเสนอทางเว็บ ไซต์ ส่ ว นแนวทางปฏิ บ ัติ จ ะจัด ส่ ง ไฟล์ ท างจดหมาย

20
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) สถาบันใดต้องการประสานงานแลกเปลี่ยน ส่ วนที่ไม่มีสถาบันใดต้องการจะ
ดาเนิ นการหาสถานที่ บริ จาคต่อไป ได้รับรายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศที่ จะแลกเปลี่ ยนจาก 5 สถาบัน
เป็ นหนังสื อภาษาไทย จานวน 344 ชื่ อเรื่ อง ภาษาต่างประเทศ 113 ชื่ อเรื่ อง วารสาร 13 ชื่ อเรื่ อง และสื่ อ
โสตทัศน์ 28 รายการ
3.3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกระบวนการจัดหา การสรุ ปสาระสาคัญจาก
การประชุมและการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกระบวนการจัดหาเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของกลุ่มงาน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รายงานผลการดาเนิ นการจัดท าแจ้งที่ ป ระชุ มกลุ่ม งานฯ ในรู ปแบบการ
นาเสนอและเนื้ อหา และพิจารณาเพิ่มหัวข้องานประกันคุณภาพการศึกษาจากการศึกษาดูงานในแต่ละ
ครั้ง
การศึกษาดูงาน ได้รับความรู ้จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ วิธีการปฏิบตั ิงาน ในการ
ดาเนิ นงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมุ่งเน้นกระบวนการจัดหา การพิจารณาคัดเลือก โดยให้ตวั แทน
จาหน่ายไปติดต่ออาจารย์ผสู ้ อนพิจารณาคัดเลือกเอง แต่มีหลักฐานแจ้งให้บรรณารักษ์เพื่อดาเนินการขอ
อนุมตั ิจดั ซื้ อและมีฝ่ายตรวจสอบจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส านั ก หอสมุ ด กลางรั บ นโยบายจากมหาวิ ท ยาลัย โดยมี
คณะกรรมการ บริ หารดาเนิ นการ กาหนดนโยบาย วางแผน ติดตามผลการดาเนิ นงานทุกปี การศึกษาให้
หน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้ฝ่าย เช่น สานักหอสมุดกลางอยูภ่ ายใต้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนออัตลักษณ์
ของตนรวมกับหน่ วยงานอื่นแล้วคณะกรรมการคัดเลือกที่โดดเด่นมาดาเนิ นการสังเคราะห์รวมกัน วัด
เกณฑ์การประเมินรวมกันเช่ นความพึงพอใจ หากฝ่ ายได้ความพึงพอใจมากได้คะแนนมาก ในปี การ
ศึกษา 2553 สานักหอสมุดกลางได้เสนออัตลักษณ์ ในการจัดหาฐานข้อมูลใช้ร่วมกันได้เป็ นอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นจึงได้รับการอนุมตั ิให้ทาประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นต้น
4) กลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
4.1) โครงการเครื อข่ ายทางสั งคมของกลุ่มงานวิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ
(Facebook) ได้รณรงค์ให้ ก ลุ่ ม ติ ด ต่ อประสานงานทาง Facebook ชื่ อ “กลุ่ ม งานวิเคราะห์ ท รั พ ยากร
สารสนเทศ” และตัวแทนกลุ่มรับทราบ Username และ Password ในการเข้าใช้ Facebook ประธานกลุ่ม
งานฯ ได้ให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการดาเนินการเสนอรู ปแบบการสรุ ปโครงการ
เพื่อเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
4.2) โครงการความร่ วมมื อการจั ด การหนั งสื อ ค้ าง (Backlogs) ที่ ป ระชุ ม มี
แนวคิดให้ความร่ วมมือกับสถาบันที่ตอ้ งการความช่วยเหลือในการจัดการหนังสื อค้าง โดย เสนอรายชื่ อ
หนัง สื อ ผ่าน Facebook หรื อ E-mail หรื อ เป็ นตัว Print ให้ เพื่ อนในกลุ่ ม ได้รับ ทราบ เพื่ อ ตรวจสอบ
รายการกับสถาบันของตนเอง และช่ วยวิเคราะห์ หนังสื อที่ คา้ ง รวมทั้งการเก็บสถิ ติเสนอในที่ประชุ ม
ต่อไป
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4.3) โครงการแบ่ งปั นความรู้ ส่ ู ชุมชน ตัวแทนกลุ่ มจากมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ได้เสนอให้กลุ่มพิจารณาการดาเนินโครงการร่ วมกับมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ซึ่ งขณะนี้กาลังติดต่อโรงเรี ยน
ที่ จะดาเนิ นการ ในที่ ป ระชุ ม ยังไม่ตอบรับ รอรายละเอี ยดความต้องการของโรงเรี ยนที่ มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพประสานงาน และขณะนี้ โครงการแบ่งปั นความรู ้สู่ชุมชน ได้รวบรวมหนังสื อจากตัวแทนกลุ่ม
ได้ดงั นี้ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ 68 เล่ม (สื่ อการเรี ยนรู ้ 8 สาขาวิชา, หนังสื อเสริ มสาระการเรี ยนรู ้ชุด
อุทยานประวัติศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 50 เล่ม (หนังสื อทัว่ ไป) และสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น 40 เล่ม (การ์ตูน ขายหัวเราะ)
4.4) โครงการรวบรวมหัวเรื่ องใหม่ ตัวแทนกลุ่มได้เสนอหัวเรื่ องเพื่อพิจารณา
ดังนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ เสนอหัวเรื่ องเพื่อพิจารณา จานวน 5 หัวเรื่ อง มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ เสนอหัวเรื่ องเพื่อพิจารณา จานวน 3 หัวเรื่ อง
ในการประชุ มครั้ งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในกลุ่ มงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
1. ทบทวนการลงรายการในหัวเรื่ อง Tag 600
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การกาหนดหัวเรื่ อง 2 หัวเรื่ อง คือ
- ความแตกต่าง การกาหนดหัวเรื่ อง “ กรุ งเทพฯ” กับ
“ กรุ งเทพมหานคร”
- การกาหนดหัวเรื่ องย่อย “_ _ ทัศนะเกี่ยวกับ....................” เช่น
วรากรณ์ สามโกเศศ \x ทัศนะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
อานันท์ ปัณยารชุน \x ทัศนะเกี่ยวกับสื่ อมวลชน
2.1.6.7 บริ ษ ัท Nation International Edutainment Public Co., Ltd. โดย คุ ณ ธนิ ก า เจี ย รนั ย
ไพศาล, VP-International Media บรรยายเรื่ อง “ฐานข้ อมูล Britannica Online Academic Edition”
2.1.6.8 บริ ษัท โกลบพับ ลิ เคชั่ น ประเทศไทย โดย Mr. Wim Vander Putten Commercial
Manager และนางสาวพิ กุล ทอง ดวงประสิ ท ธิ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บรรยายเรื่ อง “ฐานข้ อ มู ลของ
สานักพิมพ์ Taylor & Francis”
2.1.7 รายงานการประชุ ม อพส. ครั้ งที่ 7/2555 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 – 308
ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม จานวน 27 คน สรุ ป
รายละเอียดได้ดงั นี้
2.1.7.1 ดร. มลิ วลั ย์ ประดิ ษฐ์ธีระ ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้
1) หนังสื อที่แจกในการประชุ มคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนครั้งนี้ เป็ นหนังสื อที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.สื บแสง พรหมบุญ
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รองอธิ ก ารบดี ฝ่ายยุท ธศาสตร์ องค์ก ร มหาวิทยาลัยรั งสิ ต วัน ที่ 22 กรกฎาคม 2555 ซึ่ งเคยเป็ นพระ
อาจารย์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน 3 ชื่อเรื่ อง ดังนี้ 1) เจิ้งเหอ ซาปอ
กงและอุษาคเนย์ 2) 1421 ปี ที่จีนค้นพบโลก : เรื่ องจริ งหรื ออิงนิยาย 3) รวมบทความทางประวัติศาสตร์
ของ ผศ.ดร.สื บแสง พรหมบุญ และขอให้โปรดทาหนังสื อตอบขอบคุณ โดยเรี ยนถึง คณบดีคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2) ประชาสัมพันธ์การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิก ารห้องสมุด เรื่ อง “การสร้ างแผนดาเนิ น
ธุรกิจห้ องสมุดได้ อย่ างต่ อเนื่ องหลังจากเกิดปั ญหาวิกฤต (Business Continuity Plan /BCP)” วันที่ 13
– 14 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมประกอบ หุ ตะสิ งห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่ า พระจัน ทร์ ) จัด โดย ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ร่ ว มกับ ส านัก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต ฝ่ ายบริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ส านัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) และส านัก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอเชิ ญบุคลากรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่ วมการประชุ มเชิงปฏิบตั ิการ
ห้องสมุดดังกล่าว ลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดได้ที่ URL : http://203.131.219.245/bcp/
2.1.7.2 ประธานเสนอแนวคิดการจัดการประชุ มทางวิชาการ เรื่ อง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การ
ประกันคุ ณภาพการศึ กษาในเครื อข่าย อพส. ซึ่ งประธานแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่ามี หัวเรื่ องที่ มีความ
จาเป็ นในปั จจุ บ ัน ซอฟต์แวร์ ใ นการบริ ห ารจัด การของบุ ค ลากรที่ พ ัฒ นาขึ้ น มาเอง New Advance
Technology และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
2.1.7.3 รางานการดาเนินงานของกลุ่มงาน
1) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) รายงานความคืบหน้าการแก้ไขโครงสร้างเว็บไซต์หลักของ อพส. (ดูที่
http://www.thaipul.org/site/) ซึ่ ง ได้ที ม อาสาสมัค รที่ ร่วมกัน พัฒ นา ได้แก่ คุ ณ เสกสรร ปั ญ ญาฐานะ
จากวิทยาลัยราชพฤกษ์ คุณพัชราภรณ์ ผ่องจิตร จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ต คุณเมธี รัตนดี จาก
มหาวิทยาลัยธนบุรี โดย เปิ ด http://www.thaipul.org/site/ พร้อมทั้งชี้แจงในรายละเอียดของโครงสร้าง
เว็บไซต์ที่มีการปรับเปลี่ ยนแก้ไข รายงานโปรแกรมทางเลื อกสาหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้แก่
โปรแกรม Senayan ซึ่ งได้รับอาสา โดย คุ ณรั ตนาภรณ์ กาศโอสถ จากมหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นผูจ้ ดั ทา
presenta- tion มานาเสนอต่อที่ประชุม
1.2) ประธานกลุ่ ม งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ช้ ี แจงเพิ่ ม เติ ม ว่า ในการ
ประชุ มกลุ่ มงานเทคโนโลยีส ารสนเทศในครั้งที่ ผ่านมานั้น มี การแนะนาโปรแกรมทางเลื อกสาหรับ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Open Source Library Automation) ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม Senayan
โดย คุณรัตนาภรณ์ กาศโอสถ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

23
2) กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 กลุ่มงานบริ การสารสนเทศ ศึกษาดูงานด้าน
บริ การ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมศึกษาดูงานทั้งหมด 34 คน 19 สถาบัน ใน
การศึกษาครั้งนี้ทางกลุ่มงานฯ จะสรุ ปโครงการและรายงานผลให้ทราบต่อไป
3) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.1)โครงการความร่ วมมื อการจัดหาทรั พยากรสารสนเทศ ( สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ สื่ อโสตทัศน์ และฐานข้อมูล) จะมีการนาเสนอฐานข้อมูล JSTOR ในการประชุ มครั้ ง
ต่อไปที่ มหาวิทยาศรี ปทุม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
3.2) โครงการแลกเปลี่ ย นทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ไ ด้ รั บ อภิ นั น ท นา
การ ในขณะได้ส รุ ป รายชื่ อหนัง สื อ แต่ ล ะสถาบัน ดัง นี้ จาก 8 สถาบัน แยกเป็ น ภาษาไทย 710 ชื่ อ
เรื่ อง 998 เล่ม ภาษาต่างประเทศ 98 ชื่อเรื่ อง 142 เล่ม วิทยานิ พนธ์ภาษาไทย 114 ชื่ อเรื่ อง 180 เล่ม สื่ อ
โสตทัศน์ 12 ชื่อเรื่ อง 28 รายการ
3.3) โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนเรี ยนรู ้ในกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสน
เทศ สรุ ปได้ดงั นี้ การศึกษาดู งาน ได้รับความรู ้ จากการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ วิธีการในการ
ปฏิ บตั ิ งาน ในทางปฏิ บตั ิ ทาคล้ายกันในทุ กสถาบัน โดยส่ งรายชื่ อให้ อาจารย์ พิจารณาคัดเลื อก และ
นามาเทียบราคา และนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาใช้ ISO 9001:2008 มากาหนดตัวชี้วดั ในการ
ปฏิบตั ิงาน
4) กลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
อาจารย์ไ พจิ ต ร เกิ ด อยู่ มหาวิ ท ยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ ประธานกลุ่ ม งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รายงานจากการประชุ มกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เลขานุการ ได้รายงานว่าตัวแทนกลุ่มงานฯ จากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ลาประชุม
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แจ้งให้ทราบว่าหนังสื อที่ได้รับรางวัลซี ไรต์ ปี 2555 “คนแคระ”
แต่งโดย วิภาส ศรี ทอง
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4.1) โครงการเครื อข่ ายทางสั งคมของกลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
(Facebook) รองประธานกลุ่ม งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศได้ให้สมาชิ กได้ทราบ Username และ
Password การเข้า Facebook ชื่ อ “กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ” นอกจากนั้น รองประธาน
กลุ่ มงานวิเคราะห์ ทรัพ ยากรสารสนเทศได้แนะนา การใช้ Facebook และแลกเปลี่ ยนความรู ้ การอัพ
โหลดภาพ และการใช้งานในด้านอื่นๆ รวมทั้งรณรงค์ให้ติดต่อประสานกลุ่มใน Facebook
4.2) โครงการความร่ วมมือการจัดการหนังสื อค้ าง [Backlogs] ประธานกลุ่ม
งานได้ขอให้ตวั แทนจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ และ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสานงานการติดตามความร่ วมมือการจัดการหนังสื อค้าง และรายงานในที่ประชุ ม เพื่อจัดเก็บสถิ ติ
ทั้งนี้ การสังเกต พบว่าโครงการนี้ การจัดการหนังสื อค้างแต่ละสถาบัน มีปัญหาน้อย นอกจาก หนังสื อ
ภาษาต่างประเทศ เช่ น หนังสื อภาษาจีนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่ งมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระ
เกียรติประสานงานช่วยจัดการหนังสื อค้างได้ จึงขอความร่ วมมือดาเนินการต่อไป
4.3) โครงการแบ่ งปันความรู้ ส่ ู ชุมชน กลุ่มงานฯ ได้พิจารณาปรับปรุ งแก้ไข
การสรุ ปผลการดาเนิ นงานโครงการที่ ประธานกลุ่ มงานฯ ได้ร่างไว้เพื่อพิ จารณา ซึ่ งมี การแก้ไข และ
เพิ่ ม เติ ม รายการสิ่ ง ของที่ รั บ บริ จ าค อาจารย์บุ ญ ญาพร มารุ่ ง เรื อ ง ผู อ้ านวยการส านั ก บรรณสาร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้กล่าวขอบคุณผูอ้ านวยการทุกสถาบันที่สนับสนุ นโครงการแบ่งปั นความรู ้
สู่ ชุมชนร่ วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ต ในการพัฒนาห้องสมุ ดของโครงการในครั้ งนี้ ด้านบริ การ
วิชาการแก่สังคม โดยเน้นการนาวิชาชี พพัฒนาห้องสมุดต่อยอดเป็ นที่ปรึ กษาในครั้งที่สอง ครั้งที่สาม
และมีการสร้ างเครื อข่ายใหม่ ณ โรงเรี ยนสุ เหร่ าคลอง 18 กรุ งเทพมหานคร ประมาณต้นปี พ.ศ. 2556
ประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 (อยูร่ ะหว่างทาโครงการ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
ขอเชิญชวนทุกๆ สถาบันเข้าร่ วมโครงการในครั้งต่อไป
4.4) โครงการรวบรวมหัวเรื่ องใหม่ ตวั แทนกลุ่มฯได้เสนอหัวเรื่ องเพื่อพิจารณา
- หัวเรื่ องทีก่ ลุ่มฯ เสนอ
34 หัวเรื่ อง
- หัวเรื่ องทีก่ ลุ่มรับเป็ นหัวเรื่ อง
14 หัวเรื่ อง
- รอพิจารณา
20 หัวเรื่ อง
2.1.7.4 บริ ษทั Book Promotion & Service จากัด โดย คุณรัฐสิ ทธิ์ พงษ์จรู ญ ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายข าย บ รรยายเรื่ อง “Essential and Resources for Thai Private University Library” ได้
นาเสนอฐานข้อมู ล ที่ ส าคัญส าหรั บ ให้ห้ องสมุ ดสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนของไทยได้พิ จารณา ดังนี้
IEEE eLearning Library, SAGE Knowledge, Springer eBooks, Q group, Scifinder, Turnitin
2.1.8 รายงานการประชุ ม อพส. ครั้ งที่ 8/2555 วัน พุ ธ ที่ 19 ธั น วาคม 2555 ณ ห้ อ งประชุ ม
มหาวิทยาลัยชิ นวัตร อาคาร BBD ถนนวิภาวดีรังสิ ต กรุ งเทพมหานคร มี ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม จานวน 25
คน สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้
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2.1.8.1 ดร.จีระประภา ละอองคา ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แจ้งให้
ทราบว่าสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมสัปดาห์หอ้ งสมุด ประจาปี การศึกษา 2555 ใน
หัวข้อ “อดีต ปั จจุบนั และทิศทางการให้บริ การของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 14 – 16
มกราคม 2556 ณ อาคาร Cathedral of Learning วิทยาเขตสุ วรรณภูมิ มีการมอบรางวัล Top of the Year
ผูใ้ ช้ยืมทรัพยากรสารนิ เทศมากที่สุดประจาปี กิจกรรมการบรรยาย เรื่ อง “บริ การห้องสมุดในทรรศนะ
ของศิษย์เก่าผูป้ ระสบความสาเร็ จ” การบรรยาย เรื่ อง “บริ การห้องสมุดในทรรศนะของผูบ้ ริ หารและ
อาจารย์” การบรรยาย เรื่ อง “บริ การห้องสมุดในทรรศนะของนักสารสนเทศยุคใหม่”
2.1.8.2 ประธานแจ้งให้ทราบว่าศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ จะจัดงาน
สัปดาห์หอ้ งสมุดประจาปี การศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 23- 25 มกราคม 2556 มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ ม
การอ่าน การออกร้านจาหน่ายหนังสื อ มุมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสื อ มุมตาราพี่...ฝากน้อง การอบรม
การซ่ อมและอนุ รักษ์หนังสื อ กิจกรรม “เล่มโปรดของฉัน” กิจกรรม “Rally LAIC” สนทนา เรื่ อง “คน
รุ่ นใหม่ อ่านอะไรกัน ???” กิ จกรรม “ต้นไม้ให้ความรู ้ ” กิ จกรรม “แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุ ด ” กิ จกรรม
“Shopping Book Rally” กิ จกรรม “Memory Shot” เสวนา เรื่ อง “กว่าจะเป็ นนัก เขี ย น” กิ จกรรม “ส้ ม
หล่น” และกิจกรรม “คาคม SET” ขอเชิญผูส้ นใจร่ วมงานดังกล่าวได้ตามวันเวลาดังกล่าว
2.1.8.3 ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ สถาบัน บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาจุ ฬ าภรณ์ ได้บ อกรั บ เป็ นสมาชิ ก ฐานข้อ มู ล
Britannica Online มีกาหนดระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 กันยายน
2556
2.1.8.4 ศูนย์การเรี ยนรู ้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กาหนดจัดอบรม EndNote Web ให้แก่
บุคลากรของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ในวันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2555
เวลา 09.30-12.00 น โดยเชิญวิทยาการจากบริ ษทั Book Promotion & Service จากัด
2.1.8.5 อาจารย์บุญญาพร มารุ่ งเรื อง ผูอ้ านวยการสานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ต
แจ้งเรื่ องกิ จกรรม/โครงการการพัฒนาเครื อข่ายองค์ความรู ้ ห้องสมุ ดโรงเรี ยนสุ เหร่ าคลอง 18 จังหวัด
ฉะเชิ งเทรา (ชื่ อโครงการ เติมฝัน แบ่งปั น สร้างสรรค์และพัฒนาห้องสมุดโรงเรี ยนสุ เหร่ าคลอง 18) ซึ่ ง
จะจัดในวันที่ 21 เดื อนกุมภาพันธ์ 2556 ผูส้ นใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ ส่ วนกิ จกรรมวันเด็ก
แห่ งชาติ จัดร่ วมกับชุ มชนหมู่บา้ นบัวขาว เขตมีนบุรี(ช่วงเช้า) และเคหะชุ มชนร่ มเกล้า เขตมีนบุรี (ช่วง
ค่า) โดยนากิจกรรมและเกมส์เข้าร่ วมงานตามที่ชุมชนกาหนดไว้
2.1.8.6 การจัดการประชุมทางวิชาการ (พฤษภาคม 2556) มีผเู ้ สนอเรื่ องที่จะจัดประชุมเกี่ยวกับ
เรื่ องโปรแกรมห้ อ งสมุ ด อัต โนมัติ ที่ ใ ช้ โ ปรแกรม Open Source ได้ แ ก่ Koha, Sanayan, WALAI
AUTOLIB, PMB, Turnitin
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2.1.8.7 รายงานการดาเนินงานของกลุ่มงาน
1) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) รายงานความคืบหน้าเว็บไซต์ของ อพส. (ดูที่ http://www.thaipul.org/
site/) ได้ป รั บ รู ป แบบใหม่ ส่ วน login ก าลัง ทดสอบระบบอยู่ ได้น าเว็บ ไซต์เก่ า ออกและได้จดั ท า
เว็บไซต์ใหม่ข้ ึนแทน ซึ่ งจะรวมของทุกกลุ่มงานไว้ด้วยกัน เพิ่ม Login เพื่อตรวจสอบสิ ทธิ์ การเข้าใช้
เฉพาะในส่ วนของการ download เอกสารรายงานการประชุ มของ อพส. เนื่ องจากมีขอ้ มูลบางอย่างไม่
อยากให้เผยแพร่ และจะส่ ง Link ไปให้ประธานกลุ่มงานต่างๆ ทราบต่อไป
1.2) การจัดการอบรม วิธีการปรับแต่งเว็บไซต์ การโพสต์ขอ้ ความ การใช้งาน
ต่างๆ บนเว็บไซต์หลักของ อพส. ให้แก่คณะกรรมการทุกท่านที่สนใจของทุกกลุ่มงาน กลุ่มละ 2-4 คน
เดิมจะจัดเดือนมกราคม 2556 ขอเลื่อนไปเป็ นเดือนกุมภาพันธ์ 2556
2) กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
2.1) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระหว่ างห้ องสมุดในระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
/2555 มีผตู ้ ิดตามศึกษาดูงานจานวน 4 คน จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2 คน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 1
คน และมหาวิทยาลัยรังสิ ต 1 คน
2.2) กิจกรรม “การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ งานบริการสารนิเทศเชิ งรุ ก (KM)” ครั้ง
ที่ 1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในหัวข้อ การบริ การเชิ งรุ ก โดย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ เป็ นผูน้ าเสนอ
การบริ การเชิงรุ กมีท้ งั หมด 6 บริ การ
2.3) โครงการพัฒนาฐานข้ อมูล Q & A สื บเนื่องจากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นผูพ้ ฒั นาโปรแกรมฐาน ข้อมูล Q&A และกลุ่มงานบริ การสารสนเทศเป็ นผูน้ าระบบไปใช้
ตอนนี้ กลุ่มงานบริ การสารสนเทศไม่สามารถนาโปรแกรมนี้ ไปใช้ได้จริ ง จึงขอปรึ กษาแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้กลุ่มงานบริ การสารสนเทศนาไปใช้งานจริ งได้
3) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.1) โครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ รับอภินันทนาการ ได้สรุ ป
รายชื่ อหนังสื อแต่ละสถาบันดังนี้ จากเดิม 998 เล่ม ได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนกันของแต่ละสถาบัน ซึ่ งมี
4 สถาบันได้ทาการแลกเปลี่ยนกันคือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขณะนี้มีเพิ่มเติม 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร จานวน 57 เล่ม มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ จานวน 120 เล่ม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จานวน 40
เล่ ม รวมทั้งสิ้ น 1,067 เล่ ม ซึ่ งมติ ที่ประชุ ม กลุ่ มงานพัฒนาทรัพ ยากรสารสนเทศให้นาส่ งรายชื่ อเพื่ อ
แลกเปลี่ยนกันในรอบที่ 2 โดยส่ งข้อมูลไปที่เลขานุการของกลุ่มงานฯ
3.2) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ได้รับ ความรู ้ จากการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ วิธี ปฏิ บตั ิ งานในการดาเนิ น งานจัดหา ซึ่ งงาน
วิเคราะห์ และงานพัฒนาทรั พ ยากรสารสนเทศรวมอยู่ด้วยกัน ใช้งบประมาณตามนโยบายการจัดซื้ อ
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หนังสื อของสื่ อโสตทัศน์ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ส่ วนวารสารและฐานข้อมูลออนไลน์ใช้งบประมาณตาม
ระยะเวลาการบอกรับ การจัดการให้บริ การตามสาขาวิชา โดยให้บรรณารักษ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญประจาสาขา
ให้บริ การ การจัดห้องสมุดสถานที่สภาพแวดล้อมสวยงาม เพื่อเสริ มสร้างแรงจูงใจให้ผูม้ าใช้บริ การ
ห้องสมุด
3.3) โครงการความร่ วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ( สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่ อโสตทัศน์ และฐานข้อมูล) ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ให้ความรู ้เรื่ อง
ฐานข้อมูล JSTOR ให้สมาชิกกลุ่มฯ ทราบ ส่ วนรายละเอียดการเข้าใช้งานนั้น ทางผูน้ าเสนอจะส่ งให้
ทาง E-mail ต่อไป
ส่ วนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มงานฯ ได้นาขึ้น Website แล้ว ดูได้
ที่ http://www.thaipul.org/site/
4) กลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
4.1) โครงการรวบรวมหัวเรื่ องใหม่ ตัวแทนกลุ่มฯได้เสนอหัวเรื่ องเพื่อ
พิจารณา
- หัวเรื่ องทีก่ ลุ่มฯ เสนอ
37 หัวเรื่ อง
- หัวเรื่ องทีก่ ลุ่มรับเป็ นหัวเรื่ อง 22 หัวเรื่ อง
- รอพิจารณา
15 หัวเรื่ อง
4.2) โครงการความร่ วมมือการจัดการหนังสื อค้ าง [Backlogs] เนื่องจากแต่ละ
สถาบัน ไม่ มี ปั ญ หาเกี่ ยวกับ การจัดการหนังสื อค้าง ท าให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ในการจัดการ
หนังสื อค้างเพื่อให้ในกลุ่มงานฯ รับทราบวิธีการจัดการหนังสื อค้างของแต่ละสถาบัน ในการประชุมครั้ง
นี้ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ เป็ นสถาบันแรกที่แลกเปลี่ ยนเสนอแนวทางวิธีการจัดการ
หนังสื อค้าง และในการประชุ มครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยรังสิ ตและ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
เสนอวิธีการและแนวทางการจัดการหนังสื อค้าง
2.1.8.8 บริ ษทั Book Promotion & Service จากัด โดย คุณรัฐสิ ทธิ์ พงษ์จรู ญ ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขาย บรรยายเรื่ อง “ฐานข้ อมูล Turnitin”
พ.ศ. 2556
2.1.9 รายงานการประชุ ม อพส. ครั้ งที่ 9/2556 วันพุ ธที่ 20 กุ มภาพันธ์ 2556 ณ ห้องสัมมนาและ
ฝึ กอบรม ชั้ น 4 อาคาร 11 มหาวิท ยาลัย หอการค้าไทย มี ผู ้เข้า ร่ ว มประชุ ม จ านวน 45 คน สรุ ป
รายละเอียดได้ดงั นี้
2.1.9.1 ฝ่ ายทรัพยากรการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีการศึกษาของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย จัดโครงการการสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่ อง “นวัตกรรมเพื่อการบริ การสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2556 ค่าใช้จ่ายคนละ 24,000.00 บาท พร้อมศึกษาดูงาน
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ห้องสมุดประเทศเกาหลีใต้
2.1.9.2 การจัดการประชุ มทางวิชาการ ประธานเสนอให้จดั การประชุ มทางวิชาการในเดือน
กรกฎาคม 2556 เนื่ องจากในช่ วงเดื อนพฤษภาคม – มิ ถุนายน 2556 เป็ นช่ วงการตรวจ SAR อาจจะไม่
สะดวก โดยจัดเรื่ อง “โปรแกรม Open Source” ในขณะนี้ ได้ให้เลขานุ การ อพส. ติดต่อประสานกับ ดร.
วิล าศ วูวงศ์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มาเป็ นวิทยากร บรรยายเรื่ อ ง Koha และโปรแกรม Senayan
วิทยากรจากสานักหอสมุดแห่ งชาติ นอกจากนี้ จะเชิ ญบริ ษทั มาบรรยายโปรแกรมเชิ งพาณิ ชย์ และที่
ประชุ ม เสนอให้จดั ที่ โรงแรม ซึ่ งมี ค่ าใช้จ่าย 1,200 บาท ต่ อวัน และมี สิ่ งอานวยความสะดวกพร้ อม
มากกว่า
2.1.9.3 รายงานการดาเนินงานของกลุ่มงาน
1) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) รายงานความคืบหน้ าเว็บไซต์ ของ อพส. (ดูที่http://www.thaipul.
org/site/) ได้ดาเนินการปรับปรุ งเว็บไซต์ตามที่ประชุม อพส. ใหญ่แนะนาเรี ยบร้อยแล้ว
1.2) รายงานผลการจัดการอบรมเชิ งปฏิบัติการ วิธีการดูแลและปรับปรุ ง
เว็บ ไซต์ ห ลัก ของ อพส.โดยกลุ่ ม งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ วัน อังคารที่ 19 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556 เวลา
13.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โดยประธานได้ก ล่ าวขอบคุ ณ อาจารย์บุ ญ ญาพร มารุ่ ง เรื อง ผู อ้ านวยการส านัก บรรณสาร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ต ที่ได้ให้การสนับสนุ นและเอื้อเฟื้ อสถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรม และขอขอบ
คุ ณที มงานทุ กท่านที่ ช่วยเตรี ยมการจัดอบรม ซึ่ งมี น.ส.พัชราภรณ์ ผ่องจิ ตร จากมหาวิทยาลัยเกษม
บัณ ฑิ ต เป็ นวิทยากรหลักในการบรรยาย และ นายเสกสรรค์ ปั ญญาฐาน วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็ น
admin ในการจาลองข้อมู ลเว็บ ไซต์ อพส. เพื่ อให้ผูเ้ ข้าอบรมได้ใช้ท ดลองทาระหว่างการฟั งบรรยาย
นอกจากนี้ยงั ได้อาสาสมัครเพื่อเป็ น TA / พี่เลี้ยง คอยเดินดู ชี้ แนะให้คาแนะนาแก่ผเู ้ ข้าอบรม ในระหว่าง
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การอบรม 3 ท่าน ได้แก่ นายสุ รศักดิ์ พิชิตธนปั ญญา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายธน
พงศ์ ศิริกระจ่าง จาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต น.ส.ชมชนก สัตย์ต่อชาติ จาก สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ทั้งนี้มีผเู ้ ข้าอบรมจานวน 22 ท่าน
1.3) รายงานผลการประชุ มกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.1) ด้วยเหตุความจาเป็ นทางด้านภาระงานและวันหยุดในช่วงสิ้ นปี
2555 ที่ผา่ นมา ทาให้คณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถเดินทางมาประชุมโดย
พร้อมกันได้ ประธานกลุ่มฯ จึงขอให้ที่ประชุ มพิจารณา เอกสาร / ข้อมูล ที่ทีมพัฒนาและดูแลเว็บไซต์
อพส. ได้ใช้ในการปรึ กษาหารื อประชุม และใช้เตรี ยมงานในการจัดอบรมการดูแลและปรับปรุ งเว็บไซต์
อพส. ในวันที่ 19 ก.พ. 2556 เพื่อนามาเป็ นรายงานประชุม 1 ครั้ง
1.3.2) เนื่ องจากมี คณะกรรมหลายท่านจาต้องลาออกไป ประธานกลุ่มฯ
จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือกผูท้ ี่จะมาดารงตาแหน่งรองประธาน และเลขานุการ ใหม่ ซึ่ งที่ประชุมพิจารณา
แล้วเห็นว่าควรเป็ นตัวแทนจากสถาบันเดิมที่เคยดารงตาแหน่งอยูแ่ ล้ว ดังนี้
- นายสุ รศักดิ์ พิชิตธนปั ญญา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รองประธาน
- นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ
จาก มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
เลขานุการ
1.3.3) แนะนาตัวแทนใหม่ที่จะเข้าเป็ นกรรมการกลุ่มงานฯ ดังนี้
- นายสุ รศักดิ์ พิชิตธนปั ญญา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- นางสมร อุ่นวิเศษ
จาก มหาวิทยาลัยเกริ ก
- น.ส.ขนิษฐา ภมรพิพิธ
จาก มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
- น.ส.รัตนาภรณ์ ประกอบทรัพย์ จาก วิทยาลัยราชพฤกษ์
1.4) รายงานกรรมการทีข่ อลาออก
1.4.1) เนื่ องจากรองประธาน (นายศุภกฤษ สุ ขแก้ว จาก มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร) และเลขานุ การ (นางสุ ภาพร วิมุกตานนท์ จาก มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์) ได้
ลาออกจากที่ทางาน จึงมีความจาเป็ นต้องลาออกจากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ทางสถาบัน
เดิมได้ส่งตัวแทนใหม่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ดว้ ยแล้ว
1.4.2) ได้รับแจ้งจาก นายเมธี รั ตนดี จากมหาวิทยาลัยธนบุ รี ซึ่ งเป็ น
กรรมการ / ผูด้ ูแลเว็บไซต์ อพส. ว่า ไม่สามารถจะปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ เนื่ องจากป่ วย กลับไปพักรักษาตัวที่
บ้าน และถ้ากลับมาทางานไม่ได้ อาจจะต้องลาออกจากกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งจะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป
1.4.3) น.ส.พัชราภรณ์ ผ่องจิตร ซึ่งเป็ นวิทยากรในการจัดอบรม และเป็ น
หนึ่ งในทีมงานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ อพส. ว่ากาลังจะลาออกจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในสิ้ น
เดื อนนี้ ซึ่ งทางอาจารย์บุญญาพร มารุ่ งเรื อง ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า ทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ตกาลัง
คัดสรรบุคลากรมาตาแหน่งนี้แทนเช่นกัน
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2) กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
2.1) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2556 มีผตู ้ ิดตาม
ศึ ก ษาดู ง าน 7 คน จาก 5 สถาบัน ได้แก่ ม หาวิท ยาลัย กรุ ง เทพ 1 คน มหาวิท ยาลัย รั ต นบัณ ฑิ ต 1 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2 คน วิทยาลัยนครราชสี มา 2 คน และวิทยาลัยทองสุ ข 1 คน
2.2) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เกีย่ วกับการบริการส่ งเสริมการใช้ ห้องสมุด
หัวข้อการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน ต้องเลื่อนไปในการประชุมครั้งต่อไป แต่ก็มีอาจารย์ศิริวรรณ ศิริ
ภิรมย์ และอาจารย์สรวีย ์ ตั้งวงศ์ถาวรกิ จ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกรุ งเทพได้เล่าให้ฟั งในการจัดกิ จ
กรรมแจกเพชร อาจารย์สมศิลป์ ศรี ประภัสสร จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เล่าประสบการณ์ในการจัด
งานสัปดาห์ ห้องสมุดที่ผ่านมา และมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ก็ได้เล่าถึ งงานสัปดาห์ห้องสมุด ทาให้
กลุ่มงานได้ ความรู้ จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งแนวทางในการจัดกิจกรรม และ
พบว่ าการจัดกิจกรรมจะให้ ประสบความสาเร็ จทีมผู้จัดจะต้ องไปสร้ างเครื อข่ ายกับอาจารย์ ในคณะต่ างๆ
เพื่ อหานักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรม พันธมิตรร่ วมกัน และดูว่าช่ วงเวลาที่จัดกิ จกรรมตรงกับกิ จกรรมอื่ นๆ
ของทางมหาวิทยาลัยที่จัดหรื อเปล่ า
2.3) โครงการพัฒนาฐานข้ อมูล Q&A ทางกลุ่มงานขอเรี ยนปรึ กษาแนวทาง
ในการพัฒนาโปรแกรม ควรจะดาเนินการอย่างไร ประธานชี้แจงคนจัดทาเดิมคือนายอุทิตย์ พิมพา ย้าย
ไปสั งกัดส านัก เทคโนโลยีส ารสนเทศ โปรแกรมนี้ จึงยังไม่ ส มบู รณ์ ไม่ มี ค นพัฒนาโปรแกรมนี้ ต่ อ
ประธานขอเสนอให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาต่อไป
3) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.1) โครงการความร่ วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่ อมัลติมีเดีย และฐานข้ อมูล) ผูร้ ับผิดชอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันประชุมกลุ่มงาน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีการนาเสนอฐานข้อมูล EMERALD ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
และสมาชิกที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกันโดยใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงในการ
นาเสนอฐานดังกล่าว
3.2) โครงการแลกเปลีย่ นทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ ด้ รับอภินันทนาการ ผูร้ ับผิด
ชอบ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขณะนี้ มีการจัดทารายชื่ อหนังสื ออภินนั ทนาการจากสถาบันต่างๆ ซึ่ งเป็ นการ
จัดทาในรอบที่ 2 มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ภาษาไทย 23 ชื่อเรื่ อง 25 เล่ม
ภาษาอังกฤษ 12 ชื่อเรื่ อง 44 เล่ม
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 55 ชื่อเรื่ อง 57 เล่ม
3. มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
วิทยานิพนธ์ภาษาไทย 54 ชื่อเรื่ อง 120 เล่ม
วารสารภาษาไทย 6 ชื่อเรื่ อง 131 เล่ม
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3.3) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในกระบวนการจัดหาทรัพยากร ผูร้ ับผิดชอบ
มหาวิท ยาลัยธุ รกิ จบัณ ฑิ ตย์ การศึ กษาดู งานขึ้ น ไว้ที่ www.Thaipul.org/site/ สมาชิ ก สามารถเข้าไป
ศึกษาดูได้ ศึกษาดู งานห้องสมุดแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ในกระบวนการจัดหา และงานประกันคุ ณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกริ ก โดยมีผอู ้ านวยการและอาจารย์ฉลอง กุสุมาลย์ เป็ นผูน้ าในการเยี่ยมชมในครั้งนี้ อย่าง
อบอุ่น
4) กลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
4.1) โครงการรวบรวมหัวเรื่ องใหม่ ตัวแทนกลุ่มฯได้เสนอหัวเรื่ องเพื่อ
พิจารณา
- หัวเรื่ องทีก่ ลุ่มฯ เสนอ
49 หัวเรื่ อง
- หัวเรื่ องทีก่ ลุ่มรับเป็ นหัวเรื่ อง 32 หัวเรื่ อง
- รอพิจารณา
17 หัวเรื่ อง
4.2) โครงการความร่ วมมือการจัดการหนังสื อค้ าง [Backlogs] ในการประชุม
กลุ่ ม งานฯ ครั้ งที่ 8/2556 นี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต มหาวิ ท ยาลัย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ได้เสนอ
แลกเปลี่ยน เรื่ อง การจัดการหนังสื อค้างให้กลุ่มงานฯ ได้รับทราบ
2.1.9.4 บริ ษทั Book Promotion & Service จากัดโดย คุณรัฐสิ ทธิ์ พงษ์จรู ญ ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขาย บรรยายเรื่ อง “ฐานข้ อมูล Turnitin” และสาธิ ตโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
เพื่ อชี้ แหล่ งที่ ป รากฏซ้ าและดู ระดับ เปอร์ เซ็ น ต์ก ารเที ยบซ้ า โดยการตรวจสอบงานวิจยั 1 เล่ ม และ
วิทยานิพนธ์ 1 เล่ม จากฐานข้อมูล Turnitin แสดงขั้นตอนให้ที่ประชุ มทราบรายละเอียดของการคัดลอก
ผลงานดังกล่าวในครั้งนี้ทางหน้าจอ
2.1.9.5 บริ ษทั CEIC Data (ประเทศไทย) จากัด โดย คุณธนกร ชู ศรี จรรยา ตาแหน่ง Business
Development Executive และคุณณัฐนันท์ โกโรวาลา บรรยายเรื่ อง “ฐานข้ อมูล CEIC DATA”
2.1.10 รายงานการประชุ ม อพส. ครั้งที่ 10/2556 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอ านวยการ มหาวิท ยาลัย หัว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม จ านวน 17 คน สรุ ป
รายละเอียดได้ดงั นี้
2.1.10.1 โครงการ “ความร่ วมมือสรรหาฐานข้ อมูลออนไลน์ (Online Database)” วิทยากรโดย
นายอาคม เจนวิถี ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย (ฐานข้อมูลออนไลน์) จาก บริ ษทั BOOKNETจากัด โดยแนะนา
“ฐานข้ อมูล Books 24x7” ซึ่งเป็ นฐานข้อมูลหนังสื อออนไลน์ประเภทหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
หนังสื อเสี ยง (Audio Books) วิดีโอ (Video) และเอกสารรายงานต่างๆ จากผูแ้ ต่งชั้นนา และสานักพิมพ์
ชื่ อ ดั ง ทั่ ว โลก กว่ า 800 ส านั ก พิ ม พ์ อาทิ 50Lessons, Elsevier Science & Technology, John Wiley,
Cengage, Jones & Bartlet, World Scientific, Kaplan, McGraw-Hill, Macmillan/Pearson Technology,
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CRC Press, Academic Press, Backwell, A K Peters, AIAA, Cambridge University Press, & More…
โดยมี เนื้ อ หาครอบคลุ ม สาขาวิ ช าหลัก เช่ น บริ ห ารธุ ร กิ จ ทุ ก แขนงวิ ช า คอมพิ ว เตอร์ การสื่ อ สาร
เทคโนโลยีดา้ นไอที วิศวกรรมศาสตร์ ทุกแขนงวิชา เป็ นต้น ปี พิมพ์ต้ งั แต่ 19xx – ปั จจุบนั กว่า 100,000
รายการ บริ การในรู ปแบบออนไลน์บน Platform ของ “Books 24x7” แสดงเอกสารฉบับเต็มรู ป (Full
Text) แบบ Web Page
2.1.10.2 ประธานแจ้ง เรื่ องการสั ม มนาวิ ช าการ เรื่ อง “Open Source Software กั บ งาน
ห้ องสมุด” วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและ
หอสมุด มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
นายณัฐสิ ทธิ์ พุฒิวสิ ารทภาคย์ เลขานุการ อพส. คนที่ 2 ขอมติที่ประชุมอนุมตั ิ
งบประมาณเป็ นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้ เป็ น จานวนเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้ วน)
2.1.10.3 รายงานการดาเนินงานของกลุ่มงาน
1) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) สรุ ปผลการทดสอบการปรับปรุ งเว็บไซต์ อพส. โดย ตัวแทนของแต่ ละ
กลุ่มงานที่มาเข้ าอบรม จากการจัดอบรมการดูแลและปรับปรุ งเว็บไซต์ อพส. ในวันที่ 19 ก.พ. 2556 ที่
มีผเู ้ ข้าอบรมจานวน 22 ท่าน ( http://www.thaipul.org/site/?cat=1 )
เพื่อเป็ นการรันตีผลการจัดอบรมฯ ทางทีมงานที่รับผิดชอบในการจัดอบรมฯ
ได้เปิ ดพื้นที่ไว้สาหรับให้ผเู ้ ข้าอบรม เข้ามาทบทวนความเข้าใจ และฝึ กทดสอบฝี มือในการเพิ่ม ปรับปรุ ง
และแก้ไขข้อมูล บนเว็บไซต์ อพส. จาลอง ที่ http://www.thaipul.org/site2/ ซึ่ งมีผเู ้ ข้าอบรม 10 ท่าน ได้
เข้ามาทดสอบ เพิ่ม ปรับปรุ ง และแก้ไขข้อมูล ดังรู ป
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ดังนั้น ทางทีมงานที่จดั อบรมจึงได้หาแนวทางแก้ไข ซึ่ งสรุ ปเป็ นไฟล์เอกสาร แล้วส่ งเมล์
ให้ผเู ้ ข้าอบรมทุกท่าน ใน 2 หัวข้อ
1. ข้อควรระวังในการโพสต์ขอ้ มูล ด้วย Wordpress
2. การโพสต์รูปขึ้น Wordpress ให้ข้ ึนรู ปเล็กเรี ยงต่อกัน
2) กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
2.1) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 7/2556 มีผตู ้ ิดตาม
ศึกษาดูงาน 6 คน จากมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ 2 คน มหาวิทยาลัยรังสิ ต 1 คน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 2 คน และวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก 1 คน
2.2) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เกีย่ วกับ การบริการส่ งเสริมการใช้ ห้องสมุด
หัวข้อ การจัด กิ จกรรมส่ งเสริ ม การอ่ า น โดยอาจารย์น ฤมล พฤกษศิ ล ป์ จากมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้
นาเสนอการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน เล่าประสบการณ์ในการจัดงานBook Fair ของห้องสมุดที่ผา่ น
มาโดยเริ่ มตั้งแต่ การวางแผนการดาเนินงานประจาปี การเขียนโครงการ โดยแบ่งออกเป็ น
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- กิจกรรมส่ งเสริมการอ่าน เช่นกิจกรรมวันแม่ (เดือนสิ งหาคม 55)
กิ จกรรมตามหายอดนัก อ่ าน (สิ ง หาคม – กุ ม ภาพัน ธ์ 2556) กิ จกรรมยืม มากลุ ้น มาก (สิ ง หาคม –
ธันวาคม 55) กิ จกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (21-23 พ.ย. 55) กิ จกรรม “ของขวัญปี ใหม่...ให้อะไรดี ” (ม.ค.
56) กิ จ กรรม OPEN HOUSE (ม.ค. 56) กิ จ กรรมประกวดออกแบบ “มุ ม ประหยัด พลัง งานใน
ห้องสมุ ด ” (ม.ค.-มี .ค. 56 ) กิ จกรรม “เทศกาลบอกรั ก ” (ก.พ. 56) กิ จกรรม “ร้ อนนี้ เที่ ย วไหนดี ”
(เม.ย. 56) กิจกรรม “พบนักเขียน” (พ.ค. 56)
- นิทรรศการเนื่องในโอกาส / วันสาคัญ เช่น นิทรรศการ “60 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์” (ก.ค.-ส.ค. 55) นิทรรศการ “80 พรรษา มหาราชินี” (ส.ค. – ต.ค. 55) นิทรรศการ
“ประชาคมอาเซี ยน 2558” (ก.ย. –พ.ย.55) นิ ทรรศการ “รางวัล วรรณกรรมสร้ างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ ง
อาเซี ยน (รางวัลซี ไรต์) ประจาปี 2555 ” ( ต.ค. – พ.ย. 55)นิ ทรรศการ “อาเซี ยน เรื่ องใกล้ตวั ” (พ.ย. –
ก.พ. 56) นิทรรศการ “85 พรรษา น้อมใจภักดิ์ รักในหลวง” (ธ.ค. –ก.พ. 56)
- กิจกรรมส่ งเสริมการใช้ มีการปฐมนิเทศการใช้หอ้ งสมุด (ทุกภาค
การศึกษา)และอบรมการใช้ฐานข้อมูลให้กบั นักศึกษา ทุกระดับ ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ครั้ งนีจ้ ึงทาให้
กลุ่ม งานได้ ความรู้ และประสบการณ์ อี ก ทั้ งแนวทางวิ ธีก ารจัดกิ จกรรม เช่ นการเขีย นโครงการ การ
คัดเลื อกกิจกรรมที่จะจัด หรื อการติ ดต่ อวิทยากร และยังพบว่ าการจัดกิจกรรมจะให้ ประสบความสาเร็ จ
ทีมผู้จัดจะต้ องมีการวางแผน มอบหมายงาน และทาประชาสัมพันธ์
2.3) สรุ ปโครงการ/กิจกรรมชุ ดที่ 13 พ.ศ. 2554-2556
กลุ่มบริ การสารสนเทศชุดที่ 13 พ.ศ. 2554-2556 ได้จดั ประชุมทั้งหมด
8 ครั้ง อบรมฐานข้อมูล 1 ครั้ง ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง เป็ นไปตามแผนดังนี้
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
1/2554 วันพฤหัสบดีที 22 กันยายน 2554
2/2554 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555
3/2555 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555
วันพฤหัสบดีที่17 พฤษภาคม 2555
4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555
5/2555 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555

สถานที่
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเกริ ก
นิดา้
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วาระการประชุ ม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
อบรมฐานข้อมูล
ประชุม
ศึกษาดูงานนิดา้
ป ร ะ ชุ ม + แ ล ก เป ลี่ ย น
เรี ยนรู ้การบริ การเชิงรุ ก
ประชุม
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ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
7/2556 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556

8/2556 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556

สถานที่
วาระการประชุ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา ป ร ะ ชุ ม + แ ล ก เป ลี่ ย น
นคร
เรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มการใช้
ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ สรุ ปโครงการชุ ดที่ 13
พ.ศ. 2554-2556

การจัด ท าโครงการทั้ง หมด 4 โครงการ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ว ยดี ย งั คงเหลื อ การท ารายงานสรุ ป
โครงการที่สมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ ต่อไป จึงได้ขอความร่ วมมือจากกลุ่มงานบริ การสารสนเทศและเพื่อให้
ทุกคนได้มีส่วนร่ วมจึงได้แบ่งหน้าที่กนั ดังนี้
โครงการ
1.โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในเรื่ องเกี่ยวกับ
-การบริ การเชิงรุ ก
-การส่ งเสริ มการใช้หอ้ งสมุด
2.โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ร ะหว่ า งห้ อ งสมุ ด ในระดั บ
ปฏิบตั ิการ
3.โครงการอบรมการสื บค้นฐานข้อมูล(เชิญตัวแทนจากบริ ษทั )
4.โครงการศึกษาดูงานด้านห้องสมุด นิดา้
5.โครงการพัฒนาฐานข้อมูล Q&A

ผู้รับผิดชอบสรุ ป
มหาวิทยาลัยหอการค้า
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกริ ก
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ยกเลิก

สาหรับการปรับปรุ งทาเนี ยมนามให้เป็ นปั จจุบนั ทันสมัยอยูเ่ สมอ รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
3) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.1) โครงการความร่ วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มีการนาเสนอ
ฐานข้อมู ล รวมทั้งสิ้ น 3 ฐาน คื อ ฐานข้อมู ล Turnitin ฐานข้อมู ล JSTOR และ ฐานข้อมู ล Emerald
Management Plus
3.2) โครงการแลเปลีย่ นทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ ด้ รับอภินันทนาการ
รอบที่ 1 จานวนหนังสื อบริ จาค 745 ชื่อเรื่ อง 1,067 เล่ม
รอบที่ 2 จานวนหนังสื อบริ จาค 250 ชื่อเรื่ อง 448 เล่ม
หนังสื อที่มีการแลกเปลี่ยนไปแล้ว 17 ชื่อเรื่ อง 17 เล่ม
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3.3) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในกระบวนการจัดหา ได้มีการสรุ ปผลการดู
งานรวมทั้งสิ้ น 8 สถาบัน โดยสมาชิกสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.thaipul.org/site/
4) กลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
4.1) โครงการรวบรวมหั ว เรื่ อ งใหม่ ตัว แทนกลุ่ ม ฯได้ เสนอหั ว เรื่ อ งเพื่ อ
พิจารณา
- หัวเรื่ องทีก่ ลุ่มฯ เสนอ
49 หัวเรื่ อง
- หัวเรื่ องทีก่ ลุ่มรับเป็ นหัวเรื่ อง 39 หัวเรื่ อง
- รอพิจารณา
10 หัว เรื่ อง
4.2) โครงการความร่ วมมือการจัดการหนังสื อค้ าง [Backlogs] ในการประชุม
ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอวิธีการแนวทางการจัดการหนังสื อค้าง [แสดงหน้าจอ]
การจัดการหนังสื อค้าง ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มี 2 ประเภท คือ
หนังสื อซื้ อ และหนังสื อบริ จาค
หนังสื อค้างส่ วนใหญ่ จะเป็ นหนังสื อบริ จาคที่ ไ ด้รับ จากหน่ วยงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานประกอบไปด้วย หนังสื อทัว่ ไป งานวิจยั วิทยานิพนธ์ รายงานประจาปี จากหน่วยงานรัฐบาล
 โดยการก าหนดนโยบายในการคัดเลื อกหนังสื อบริ จาคที่ รัดกุม ชัดเจน ทั้งในแง่ เนื้ อหา
ความทัน สมัย และจ านวนฉบับ ซ้ า การคัด เลื อ กหนั ง สื อบริ จ าคที่ มี เนื้ อ หาตรง และ
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน ในมหาวิทยาลัย
 มีกระบวนการจาหน่ายหนังสื อค้างบางส่ วน ที่เห็นว่า เนื้อหาภายในเล่มไม่มีประโยชน์ หรื อ
ที่มีประโยชน์ใช้สอยน้อย ที่เก็บไว้เป็ นระยะเวลานาน บริ จาคต่อไปยังหน่วยงานที่ตอ้ งการ
เช่น บริ ษทั โตโยต้า แห่งประเทศไทย
 มี ก ารระดมบรรณารั ก ษ์ หมุ น เวี ย นบรรณารั ก ษ์ ต่ า งแผนก ที่ มี ค วามสามารถ ในการ
วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสื อ มาปฏิ บตั ิงานวิเคราะห์ หมวดหมู่ ประมาณ อาทิตย์ละ 3-4 วัน
จนกว่าหนังสื อค้างวิเคราะห์ได้ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
2.1.10.4 การสรรหาประธาน อพส. ชุดที่ 14 มีแนวทางการสรรหาดังนี้
1) รองประธานคนที่ 1 เป็ นประธานคนต่อไป แนวทางนี้ อาจารย์ส รั ญญา รุ จิเรข
เรื องรอง ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่ งเป็ นรองประธานไม่ขอดารง
ตาแหน่งประธาน อพส. เนื่องจากมีปัญหาด้านสุ ขภาพ
2) เสนอชื่ อ ประธาน อพส. คนใหม่ โดยตอบจดหมายส่ ง กลับ คื น ให้ เลขานุ ก าร
รวบรวมต่อไป
3) เสนอชื่อเพื่อเป็ นประธาน แนวทางนี้ไม่มีผใู ้ ดเสนอชื่อเป็ นประธานในที่ประชุม

37
ท่านอาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ประธาน อพส. ได้แนบจดหมายเรื่ อง การสรรหาประธาน อพส.
คนใหม่ ให้คณะอนุ กรรมการทุกท่าน เสนอชื่ อผูท้ ี่จะดารงตาแหน่ งประธาน อพส. คนใหม่ โดยกรอก
รายละเอียดตามจดหมายที่ แจกในที่ ประชุ ม ส่ วนผูท้ ี่ ไม่เข้าประชุ มจะส่ งจดหมายทางไปรษณี ย ์ และ
โปรดส่ งกลับคืนมาที่เลขานุ การ อพส. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และจะสรุ ปให้ที่ประชุ ม อพส.
ครั้งที่ 11/2556 ต่อไป
2.1.10.5 การจัดทาสรุ ปรายงานผลการปฏิ บตั ิงานของกลุ่มงาน อพส. ให้นาเสนอพร้อมไฟล์
สรุ ปของแต่ล ะกลุ่ มงาน อพส. เพื่อรวบรวมจัดทาสรุ ปผลการดาเนิ นงานของ อพส. ชุ ดที่ 13 เสนอที่
ประชุมครั้งต่อไปเดือน มิ.ย. 2556 และมอบหมายงานให้ อพส. ชุดที่ 14 ภายในเดือน ส.ค. 2556
2.1.10.6 ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต แจ้งให้ที่
ป ระชุ มท ราบ เรื่ อง “Grant for ASEAN Delegates to IFLA WLIC 2013 – Singapore” ณ ป ระเท ศ
สิ งคโปร์ ระหว่างวันที่ 17-23 สิ งหาคม 2556 มีทุนสนับสนุนสาหรับบรรณารักษ์อาเซี ยน 40 ทุนๆ ละ
500 เหรี ยญดอลล่าร์ สิงคโปร์ ผูส้ นใจส่ งข้อมูลของตนเองโดยใช้เอกสารรับรองการเป็ นบรรณารักษ์ของ
มหาวิทยาลัย สาเนาหนังสื อเดินทางและที่อยูป่ ั จจุบนั ไปที่ ASEANgrant@iflamail.org
2.1.11 รายงานการประชุ ม อพส. ครั้งที่ 11/2556 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสัจจา
เกตุทตั 1 ชั้นล่าง อาคารสานักอธิ การบดี 2 มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม จานวน 26
คน สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้
2.1.11.1 รายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานของคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้อง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ 13 (สิ งหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556)
จัดการประชุ ม คณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้องสมุ ดสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน วาระ 2 เดือน/ครั้ง จานวน 10 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
จานวนผู้เข้ า
วันที่ เดือน
ประชุ ม
การนาเสนอฐานข้ อมูล /
ครั้งที่
สถานทีป่ ระชุ ม
พ.ศ.
(สถาบัน/
วิทยากร / บริษัท
คน)
1
วันอังคารที่ 9 ห้ อ งประชุ ม 5 – 2 ชั้ น 5 อาคาร 24 / 39 สิ งหาคม 2554 สานักงานอธิ การบดี 2 มหาวิทยาลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์
2
วันพุธที่ 19 ห้องประชุมสัจจา เกตุทตั 1-1 อาคาร
7 / 15
1. แพคเกจของบริ ษทั EBSCO ที่
ตุลาคม 2554 ส านั ก อธิ ก ารบดี 2 มหาวิ ท ยาลัย
จัดให้ส านัก งานคณะกรรมการ
ธุ รกิจบัณฑิตย์
อุดมศึกษา (สกอ.) และ EBSCO
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ครั้งที่

3

4

5

วันที่ เดือน
พ.ศ.

สถานทีป่ ระชุ ม

วันพุธที่ 18 ห้องประชุ ม A-52 อาคารอัสสัมชัญ
มกราคม 2555 รศ. 200 มหาวิ ท ยาลั ย อัส สั ม ชั ญ
วิทยาเขตหัวหมาก
วันพุธที่ 21 ห้องประชุ ม ชั้น 4 อาคารเฉลิ มพระ
มีนาคม 2555 เกี ย รติ มหาวิ ท ยาลัย เกษมบัณ ฑิ ต
วิทยาเขตพัฒนาการ

วันพุธที่ 23
พฤษภาคม
2555

ห้องประชุ ม เสลา 1 (ชั้น 1) อาคาร
เฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ วิ ท ยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก

จานวนผู้เข้ า
ประชุ ม
(สถาบัน/
คน)

21 / 28

19 / 32

15 / 24

การนาเสนอฐานข้ อมูล /
วิทยากร / บริษัท
host databases on mobile
2. ระบบงานสร้างสื่ ออิเล็กทรอนิ ก ส์ (E-book) ด้ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิ ว เตอร์ โดย
คุ ณ ณิ ช กุ ล ม ห าโช ค สุ ขท วี
บริ ษทั โอเพ่นเซิ ร์ฟ จากัด
-

1. การสื บค้น ข้อ มู ล ด้ว ยระบบ
Single Search โ ด ย น า ย วี ร ะ
เกี ยรติ พงษ์เภตรา ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขาย บริ ษทั ลิบเน็ทส์ จากัด
2. แนะนาฐานข้อมูลWARC.com
โ ด ย Mr. Roger Mulchandani
จ าก WARC แ ล ะ คุ ณ ธ นิ ด า
อาคมฤกษ์ บริ ษัท ตะวัน บุ๊ ค
แอนด์ แม็กกาซี น จากัด
3. แนะน าฐานข้อ มู ล ออนไลน์
ข อ งบ ริ ษั ท Globe Publication
Pvt., Ltd โดย Mr. Wim van der
Putten และนางสาวพิ กุ ล ทอง
ดวงประสิ ทธิ์ บริ ษั ท โกลบ
พับลิเคชัน่ ประเทศไทย จากัด
1. ฐานข้ อ มู ล Passport GMID :
Global Market Information
Database โ ด ย Neha Gupta,
Business Development, บริ ษทั
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ครั้งที่

6

7

วันที่ เดือน
พ.ศ.

สถานทีป่ ระชุ ม

วันพุธที่ 8 ห้ อ งประชุ ม 5 – 2 ชั้ น 5 อาคาร
สิ งหาคม 2555 สานักงานอธิ การบดี 2 มหาวิทยาลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์

วันพุธที่ 7
พฤศจิกายน
2555

ห้องประชุ ม 1 – 308 ชั้น 3 อาคาร
อ าทิ ต ย์ อุ ไ ร รั ต น์ (อ าค าร 1)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

จานวนผู้เข้ า
ประชุ ม
(สถาบัน/
คน)

17 / 30

15 / 27

การนาเสนอฐานข้ อมูล /
วิทยากร / บริษัท
Euromonitor International,
Singapore
(www.Euromonitor.com)
2. โปรแกรมการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศ speexx โดย
นายธกรกฤษ ออมศิริ บริ ษทั
แอพลิเทค โซลูชนั่ จากัด
1. ฐานข้อ มู ล Britannica Online
Acedemic Edition โดยคุณธนิกา
เจี ยรนั ย ไพ ศ าล , VP-International Media บ ริ ษั ท Nation
International
Edutainment
Public Co., Ltd.
2. ฐานข้ อ มู ล ของ ส านั ก พิ ม พ์
Taylor & Francis โดย Mr. Wim
Vander Putten Commercial
Manager และนางสาวพิกุลทอง
ด วงป ระ สิ ท ธิ์ ผู ้ จ ั ด ก ารฝ่ าย
ก า ร ต ล า ด บ ริ ษั ท โ ก ล บ
พับ ลิ เคชั่น ประเทศไทย Globe
Publication Pvt.Ltd
1. Essential and Resources for
Thai Private University Library
- IEEE eLearning Library SAGE Knowledge
- Springer eBooks
- Q group
- Scifinder
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ครั้งที่

8

9

10

วันที่ เดือน
พ.ศ.

สถานทีป่ ระชุ ม

วันพุธที่ 19 ห้อ งประชุ ม มหาวิท ยาลัย ชิ น วัต ร
ธันวาคม 2555 อาคาร BBD ถ น น วิ ภ าวดี รั ง สิ ต
กรุ งเทพมหานคร
วันพุธที่ 20
กุมภาพันธ์
2556

จานวนผู้เข้ า
ประชุ ม
(สถาบัน/
คน)

15 / 25

ห้ อ งสั ม มนาและฝึ กอบรม ชั้ น 4
อาคาร 11 มหาวิ ท ยาลัย หอการค้า
ไทย

23 / 45

วันศุกร์ที่ 26 ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม 1 ชั้ น 2 อ า ค า ร
เมษายน 2556 อ านวยการ มหาวิท ยาลัย หัว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ

10 / 17

การนาเสนอฐานข้ อมูล /
วิทยากร / บริษัท
-Turnitin
โด ย คุ ณ รั ฐ สิ ท ธิ์ พ งษ์ จรู ญ
ผู ้จ ัด การฝ่ ายขาย บริ ษ ัท Book
Promotion & Service จากัด
1. ฐานข้อ มู ล Turnitin โดย คุ ณ
รัฐสิ ทธิ์ พงษ์จรู ญ ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขาย บริ ษ ทั Book Promotion &
Service จากัด
1. ทดลองตรวจสอบงานวิจยั และ
วิ ท ยานิ พนธ์ ดุ ษ ฎี นิ พนธ์ จ าก
ฐานข้อ มู ล Turnitin โดย คุ ณ รั ฐ
สิ ทธิ์ พงษ์ จ รู ญ ผู ้จ ัด การฝ่ าย
ขาย บริ ษ ทั Book Promotion &
Service จ า กั ด 2. ฐ า น ข้ อ มู ล
CEIC DATA โดยคุ ณ ธนกร ชู
ศ รี จ ร ร ย า Business
Development Executive และคุณ
ณั ฐ นั น ท์ โกโรวาลา บริ ษั ท
CEIC Data (ประเทศไทย) จากัด
1. โครงการ “ความร่ วมมื อ สรร
หาฐานข้อมู ล ออนไลน์ (Online
Database)” แนะนา “ฐานข้อมูล
Books 24x7” โ ด ย น าย อ าค ม
เจ น วิ ถี ผู ้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย ข า ย
(ฐาน ข้ อ มู ล ออน ไล น์ ) จาก
บริ ษทั BOOKNETจากัด
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2) การสั มมนาวิชาการ เรื่ อง "Open Source Software กับงานห้ องสมุด" วันศุกร์ที่
3 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้ อ งโสตทัศ น์ 1 ชั้น 5 ศู น ย์ส นเทศและหอสมุ ด
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ วิทยากรโดย นายประสิ ทธิ ชยั เลิศรัตนเคหกาล อาจารย์ธญ
ั พร คงสิ มะชาติ
และคุณวีรนี ทองเขาอ่อน (รายละเอียดอยูใ่ นวาระที่ 3.5)
3) สรุ ปบัญชี รายรั บ – รายจ่ าย คณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดม- ศึกษาเอกชน (อพส.) วันที่ 19 สิ งหาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2556 รายรับ 274,523.16
บาท รายจ่าย 21,847.00 บาท คงเหลือ เป็ นจานวนเงิน 252,676.16 บาท
2.1.11.2 รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานของกลุ่ ม งาน 4 กลุ่ ม (สิ ง หาคม 2554 – กรกฎาคม
2556)
1) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) สรุ ปโครงการพัฒนาเว็บไซต์ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อ
ข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
- การติดตามและประเมินผล
1. จัดทา Counter Number เพื่อใช้ในการนับจานวนผูช้ มที่เข้าชมเว็บไซต์ของ อพส. และกลุ่ม
งาน

2. ประเมินผลเว็บไซต์ อพส. และกลุ่มงาน โดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ ย Google Docs
และส่ งทางอีเมล์ให้สมาชิ กกลุ่มงานต่างๆ มีผูต้ อบแบบสอบถามกลับคืน จานวน 24 คน สรุ ปผลการ
ประเมินเว็บไซต์ มีดงั นี้
- ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มีสถานภาพเป็ นบรรณารักษ์ มีการเข้าชมเว็บไซต์เป็ นประจา และเข้าชมเว็บไซต์บา้ งเป็ น
บางครั้ง ในจานวนเท่ากัน
- ด้านการออกแบบเว็บไซต์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 4.13)
- ด้านเนื้อหาเว็บไซต์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 4.19)
- ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 4.33) ทั้งนี้
ผูต้ อบแบบถามมีขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้
- น่าจะมีบอร์ ดประกาศหรื อบอร์ ดข่าวสารรวมของทุกหน่วยงาน
- อยากให้มีการลงเว็บไซต์ที่เป็ นปั จจุบนั หลังการประชุมกลุ่มงานของอพส. ทุกครั้ง
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดหาวิทยากร
วิทยากร
: คุณพัชราภรณ์ ผ่องจิตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผูช้ ่วยวิทยากร
: คุณสุ รศักดิ์ พิชิตธนปั ญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คุณธนพงศ์ ศิริกระจ่าง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
คุณชมชนก สัตย์ต่อชาติ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Site admin
: คุณเสกสรรค์ ปัญญาฐาน
วิทยาลัยราชพฤกษ์
2. กาหนดวันเวลาและสถานทีจ่ ัดอบรม
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ชั้น
4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
3. กาหนดกลุ่มเป้ าหมายและทาหนังสื อเชิ ญอบรม
คณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนจากกลุ่มงานต่างๆ
4. ได้มีการให้ Site admin จาลองข้อมูล เว็บไซต์ อพส. เพื่ อเป็ นตัวอย่าง ให้ผูเ้ ข้าอบรมได้ใช้
ทดลองใช้จริ ง และใช้ปฏิบตั ิการ ระหว่างการฟังบรรยาย ที่ http://www.thaipul.org/site2/
สถานทีด่ าเนินการ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
งบประมาณ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ [งบประมาณที่ขออนุมตั ิไว้ จานวน 2,600 บาท (สองพัน
หกร้อยบาทถ้วน)] (ประธานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวขอบคุณ
อาจารย์บุญญาพร มารุ่ งเรื อง ผูอ้ านวยการสานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ที่ได้ให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้ อสถานที่ในการจัดอบรม และขอ
ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ช่วยเตรี ยมการจัดอบรม)
จานวนผู้เข้ าอบรม
จานวน 22 คน
ประมวลภาพการอบรม
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1.2) สรุ ปโครงการเปลีย่ นผู้ให้ บริการ Web Hosting
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. คัดสรรผูใ้ ห้บริ การเช่าใช้ Web Hosting และรู ปแบบการให้บริ การที่เหมาะสม กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้เสนอผูใ้ ห้บริ การ Web Hosting ชื่อ Fever-Hosting ต่อที่ประชุ มคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติเห็ น
ชอบให้เปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การ Web Hosting จาก CS Loxinfo เป็ น Fever-Hosting (ตามรายงานการประชุ ม
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13/3/2/2555 วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2555)
2. วางแผนการดาเนินงาน และทา Backup จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ อพส. ทั้งหมดจาก
Web Hosting รายเดิม
กาหนดแนวทางในการดาเนิ นงาน และนาแจ้งต่อที่ประชุ มกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การประชุมครั้งที่ 13/3/2/2555 วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2555
3. ชาระค่าเช่ากับผูใ้ ห้บริ การ Web Hosting รายใหม่ โดยใช้ชื่อโดเมนเดิม คือ thaipul.org
ชาระค่าเช่ าให้กบั ผูใ้ ห้บริ การ Web Hosting ชื่ อ Fever-Hosting เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 เป็ น
จานวน 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
4. ทาการโอนข้อมูลในแต่ละส่ วนที่ได้ทา Backup เก็บไว้ ขึ้นสู่ Server ของ Web Hosting ราย
ใหม่ คุณอุทิตย์ พิมพา รับมอบหมายเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดให้เรี ยบร้อย
5. ตั้งค่า config ต่างๆ ให้กบั ระบบ เพื่อให้ใช้งานได้ดงั เดิม
คุณอุทิตย์ พิมพา รับมอบหมายเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตั้งค่า config ต่างๆ ให้กบั ระบบ
งบประมาณ
งบประมาณที่ขออนุมตั ิ
10,000 บาท
งบประมาณที่ใช้จริ ง
10,500 บาท
- ค่าเช่า Hosting และพื้นที่ ปี ละ 4,900 บาท รวม 2 ปี
9,800 บาท
- ค่าต่ออายุโดเมนแนม ปี ละ 350 บาท รวม 2 ปี
700 บาท
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถพัฒ นาเว็ บ ไซต์ ของคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
3. พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์เพียงพอและสามารถรองรับงานได้ในระยะยาว
การติดตามและประเมินผล
จัดตั้งทีมงานเพื่อเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดู แลและพัฒนาเว็บไซต์ อพส. และในส่ วนเว็บไซต์
ของกลุ่มงานที่ตอ้ งทาการ Monitor เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องไว้
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1.3) สรุ ปโครงการแลกเปลีย่ นความรู้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อและจัดหาวิทยากรในการอบรม 2 หัวข้อ ดังนี้
- การประยุกต์ใช้งานและติดตั้ง Wordpress Advanced
(กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ สมาชิก อพส. ที่มีพ้ืนฐานการใช้ Wordpress และสมาชิ ก อพส.
ที่สนใจ)
วิทยากร คุณไพลิน จับใจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
คุณพัชราภรณ์ ผ่องจิตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- แนะน าโปรแกรมรหั ส เปิ ดระบบห้ องสมุ ด อั ต โนมั ติ (Open source Library
Automation) โปรแกรม Senayan
(กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ สมาชิก อพส. ที่สนใจ)
วิทยากร คุณรัตนาภรณ์ กาศโอสถ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. เอกสารประกอบการอบรม
3. ดาเนินการอบรม
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ
ชั้น 2 อาคารสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประมวลภาพการอบรม
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ห้องประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิ ต
การติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลการเข้าอบรม โดยการแบ่งงานให้ผูเ้ ข้าอบรมได้มีส่วนร่ วมในการดู แล
และพัฒนาเว็บไซต์ อพส. จากข้อมูลของเว็บไซต์เดิม ซึ่ งถูกโอนขึ้นไปไว้บน Hosting รายใหม่น้ นั ผูเ้ ข้า
อบรมสามารถปรับปรุ ง / เพิม่ เติมข้อมูล ปรับเปลี่ยนรู ปแบบเว็บไซต์จากเดิม ให้ไปเป็ นรู ปแบบใหม่ที่ใช้
งานได้ง่าย สะดวก ดูแล้วน่าประทับใจมากกว่ารู ปแบบเดิม
สถานทีด่ าเนินการ

เว็บไซต์ รูปแบบเดิม

เว็บไซต์ รูปแบบใหม่

2) กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
2.1) การประชุ ม มีการประชุม 2 เดือน/ครั้ง จานวน 8 ครั้ง
หัวข้ อ
 ปรับปรุ งทาเนียบนามกลุ่มงานบริ การสารสนเทศต่อเนื่ อง
 ปรับปรุ งระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุดอย่างต่อเนื่ อง
 แจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน
 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับงานบริ การสารสนเทศและงานบริ การยืม-คืน
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2.2) อบรมการสื บค้ นข้ อมูล 1 ครั้ง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 อบรมการสื บค้นฐานข้อมูลเพื่อบริ การตอบ
คาถาม ณ ห้อง Lab คอมพิ วเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ หัวหมาก วิทยากร คุ ณประภาศรี ทองหลิ่ ม
แผนกสนับ สนุ นฝ่ ายทรั พ ยากรอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ท างการศึ ก ษา บริ ษ ทั บุ๊ค ส์ โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์ วิส
รายละเอี ย ดของเนื้ อหาของฐานข้ อ มู ล ด้ า นต่ า งๆ และมี ก ารสาธิ ต เข้า ใช้ ฐ านข้อ มู ล ProQuest
Dissertation and Theses Text (PQDT) และฐานข้อมูล ABI/Inform Complete อย่างละเอียด ผูเ้ ข้าร่ วม
อบรมทั้งหมด 16 คน จาก 14 สถาบัน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
บรรณารักษ์ผใู ้ ห้บริ การสื บค้นฐานข้อมูลออนไลน์มีประสบการณ์ ทักษะ และเทคนิคการสื บค้น
เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น และทราบถึ ง การค้น หาข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก เป็ นแนวทางให้ ม หาวิท ยาลัย ที่ ไ ม่ ไ ด้บ อกรั บ
ฐานข้อมูลแนะนาผูม้ าขอใช้บริ การได้ตรงกับความต้องการมากยิง่ ขึ้น
2.3) ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ สานักบรรณสารการพัฒนา (นิดา้ ) จานวน 34 คน 19 สถาบัน
สรุ ปผลการศึกษาดูงานจากแบบประเมิน
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ศึกษาดูงาน จานวน 34 คน ตอบแบบประเมิน จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ
100 ผลการประเมินจากแบบประเมินชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ในประเด็น ประเมิน ความ
พึงพอใจ และการเข้าร่ วมอบรมโครงการ ศึกษาดูงาน ด้านงานบริ การสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ ย 4.00 อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการทรัพยากรสารนิเทศในรู ปแบบ e-ต่างๆ
2. ได้แนวคิดการพัฒนาส่ งเสริ มการทางานของบุคลากร จากแรงบันดาลใจที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
เรื่ องความกระตือรื อร้น การใส่ ใจในงานของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ของห้องสมุด
3. ได้แนวคิดด้านบริ การที่น่าสนใจของสานักบรรณสารการพัฒนา NIDA นามาปรับประยุกต์
ให้เหมาะสมกับปริ บทของห้องสมุดเพื่อความสะดวก รวดเร็ วทันเวลาตามความต้องการ
4. การออกแบบและการจัดการด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ให้มีสีสัน ทันสมัย มีบรรยากาศที่
ดึงดูดผูเ้ ข้าใช้หอ้ งสมุดให้เข้าไปใช้บริ การ
5. แนวคิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับกับการทางาน และการบริ การที่มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
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2.4) แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประสบการณ์ งานบริการสารสนเทศร่ วมกัน ในหัวข้ อ
2.4.1) การบริการเชิ งรุ ก
ตัวแทนจากสานักหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการจัดการบริ การในรู ปแบบที่เป็ นเชิงรุ ก
- บริ การ Thesis Service,
- บริ การ Books on Face,
- บริ การ Current Content,
- บริ การ Book Delivery,
- โครงการวิทยานิพนธ์หาง่ายใช้สะดวก,
- โครงการรับประกันความรวดเร็ วในการนาหนังสื อขึ้นชั้น ภายใน 3 ชัว่ โมง
ตัวแทนจากสานักหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เล่า ถึ งประสบการณ์ ในการจัดบริ การ
ห้องสมุดเคลื่อนที่
2.4.2) การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่านและการใช้ ห้องสมุด
ตัวแทนจากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม ส่ งเสริ มการอ่านและการใช้หอ้ งสมุด ประกอบด้วย
- การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส
- การจัดนิทรรศการ
- การจัดปฐมนิเทศการใช้หอ้ งสมุด
- การจัดอบรมการสื บค้นฐานข้อมูลแก่อาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา เป็ นต้น
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. บุคลากรของแต่ละสถาบันได้นาแนวทาง และวิธีการต่าง ๆ ไปปรับใช้กบั หน่วยงาน/
สถาบันของตนเอง ให้เกิดประสิ ทธิ ผล
2. เกิดความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ ง
กันและกัน
2.5) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในระดับปฏิบัติการ ทั้งหมด 8 ครั้ง
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้รับความรู ้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริ หารงาน การจัดและให้บริ การ
2. เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์จากการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น
แลประสบการณ์ระหว่างกัน
3. นาความรู ้ในด้านต่างๆ ของรู ปแบบห้องสมุดสมัยใหม่ มาเป็ นแนวทางการพัฒนาห้องสมุด
ตนเอง
4. นาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริ การด้วยเครื่ องมือที่ทนั สมัยต่างๆ มาปรับปรุ งการ
ให้บริ การ
5. ได้ทราบแนวทางในการพัฒนาการให้บริ การข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์
6. ได้แนวคิดและรู ปแบบการจัดสถานที่ สภาพแวดล้อมที่ดีมาปรับใช้ เพื่อสร้างความรู ้สึก
ประทับใจใน บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของห้องสมุด
7. ได้เห็นการจัดการ/การให้บริ การห้องสมุดมีชีวิต ฯลฯ
สรุ ป ผลการดาเนินงานสาเร็จลุล่วงตามแผนทีก่ าหนดไว้ ทั้ง 4 โครงการ
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบริ การเชิงรุ ก และการส่ งเสริ มการอ่าน
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างห้องสมุดในระดับปฏิบตั ิการ
3. โครงการอบรมการสื บค้นฐานข้อมูล
4. โครงการศึกษาดูงาน
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2. มีโอกาสสร้างความร่ วมมือและกระชับความสัมพันธ์มากยิง่ ขึ้น
3. ได้แนวทางในการนาไปปรับปรุ งการดาเนินงานของหน่วยงานของตนเอง
4. ได้แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการและนาเสนอบริ การทรัพยากร
สารสนเทศในรู ปแบบต่างๆระหว่างห้องสมุด
5. ได้แนวคิดการบริ หารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ เพื่อการพัฒนาห้องสมุด
ข้ อเสนอแนะ
ผูบ้ ริ หารห้องสมุ ดควรให้ความสาคัญสนับสนุ นและส่ งเสริ ม ให้บุค ลากรสามารถมาเข้าร่ วม
ประชุมในกลุ่มคณะทางาน เพื่อให้เกิดการขยายความร่ วมมือให้เกิดขึ้นตามเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง
การสรรหาประธานกลุ่มงานคนใหม่
เนื่องจากในการประชุ มครั้งสุ ดท้ายมีผเู ้ ข้าประชุ มน้อยจึงไม่สามารถสรรหา ประธานคนใหม่ได้
และผูแ้ ทนกลุ่มส่ วนใหญ่บอกว่าครั้งต่อไปไม่ทราบว่าจะได้มาประชุมหรื อไม่ ทางกลุ่มงานจึงได้ขอร้อง
ให้อาจารย์ นฤมล พฤกษ์ ศิลป์ รักษาการประธานชัว่ คราว เพื่อไปสรรหาประธานพร้อมคณะทางานชุ ดที่
14 ต่อไป
3) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.1) รายนามคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายฯ กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ประธานทีป่ รึกษากลุ่มงาน
อาจารย์สุชญั ญา จีระพันธุ์
ประธานกลุ่มงานฯ
นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์
รองประธาน
นางจันทร์ฉาย วีระชาติ
เลขานุการ
นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์
3.2) การประชุ ม มีการประชุม 10 ครั้ง
3.3) แผนการดาเนินงานของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.3.1) โครงการความร่ วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ อมัลติมีเดีย และฐานข้ อมูล)
ฐานข้อมูลจากการสารวจ มี 45 ฐานข้อมูล และได้ผา่ นความคิดเห็น
จากตัวแทนกลุ่มงานถึ งความสนใจและความต้องการรับทราบข้อมูลเกี่ ยวกับฐานข้อมูล และข้อมู ลที่
ได้รับความสนใจมากที่สุด 3 ฐานข้อมูล คือ
1. ฐานข้อมูล Turnitin
2. ฐานข้อมูล JSTOR
3. ฐานข้อมูล EMERALD Management Plus
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การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามและประเมินผลโครงการ ทางกลุ่มงานฯ ได้ทาการประเมินผลความพึงพอใจต่อ
ความร่ วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศฯ ซึ่ งผลการการประเมินพบว่า สมาชิ กกลุ่มงานพัฒนาฯ มี
ระดับความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.17 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 83.34
3.3.2) โครงการแลกเปลีย่ นทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ ด้ รับอภินันทนาการ
สรุ ปจานวนรายชื่อหนังสื ออภินนั ทนาการแต่ละสถาบัน
รอบที่ 1
จาก 9 สถาบัน
745 ชื่อเรื่ อง 1,067 เล่ม
- จานวนรายชื่อหนังสื อที่มีการแลกเปลี่ยนแล้ว
17 ชื่อเรื่ อง
17 เล่ม
รอบที่ 2
จาก 5 สถาบัน
250 ชื่อเรื่ อง
448 เล่ม
สาหรับรายชื่ อหนังสื อที่ ยงั ไม่มีการแลกเปลี่ ยน ทางกลุ่มงานได้ลงมติให้ดาเนิ นการต่อไปใน
ระยะ 2ในกรรมการชุดต่อไป โดยทาโครงการบริ จาคทรัพยากรฯให้กบั หน่วยงานการศึกษา ซึ่ งทางกลุ่ม
งานได้รายชื่อ สถาบันที่รับบริ จาคคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีวบิ ูลย์บริ หารธุ รกิจ รามอินทรา (VBAC)
การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติ ดตามและประเมิ นผลโครงการ ทางกลุ่ มงานฯ ได้ท าการประเมิ นผลความพึงพอใจต่ อ
โครงการแลกเปลี่ ยนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินนั ทนาการ ซึ่ งผลการการประเมินพบว่า สมาชิ ก
กลุ่มงานพัฒนาฯ มีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.56 จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
ทั้งสิ้ น 22 ฉบับ จาก 30 ฉบับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 73.33
3.3.3) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในกระบวนการจัดหา
จากการประชุมคณะทางานให้ความรู ้ระหว่างสถาบันในการปฏิบตั ิ
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และจากการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันต่างๆ รวม 8 สถาบัน ดังนี้
1. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก
2. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
5. สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
6. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
7. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริ ก
8. สานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
กลุ่มงานได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และนาความรู ้ขยายผลสู่ การปฏิบตั ิ ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันและนาความรู ้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กบั งานที่ปฏิบตั ิได้
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การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติ ดตามและประเมิ นผลโครงการ ทางกลุ่ มงานฯ ได้ท าการประเมิ นผลความพึ งพอใจต่ อ
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกระบวนการจัดหา ซึ่ งผลการการประเมินพบว่า สมาชิ กกลุ่มงานพัฒนาฯ
มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43 จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งสิ้ น 30 ฉบับ จาก
30 ฉบับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 100%
ข้ อเสนอแนะ
• ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผเู ้ ข้าใช้เว็บไซต์ของกลุ่มงานต่างๆ
• ควรมีการเก็บสถิติผเู ้ ข้าชมเว็บไซต์
สรุ ป
จากผลการประเมิ นโครงการต่ างๆ ทุ กโครงการได้รับ ความพึ งพอใจอยู่ในระดับ ดี ม าก ทุ ก
โครงการมีประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิ บตั ิงาน และเป็ นการพัฒนาบุคลากรในวิชาชี พที่สามารถนาไป
ประยุกต์และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้

3.4) รายงานการสรรหาประธานกลุ่มงานฯประจาปี 2556-2558
สื บมาจากกลุ่มงานได้รับแจ้งทาง E-mail และทางโทรศัพท์จากเลขานุการ
คนที่ 1 (คุ ณไพจิ ตร เกิ ดอยู่) ว่าในการประชุ มครั้งสุ ดท้าย (30 พ.ค. 56) ขอให้ท างกลุ่ มงานฯ สรรหา
ประธานคนใหม่ และในที่ประชุมได้ใช้แนวทางการสรรหาคือ
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1. พิจารณาความสมัครใจ
2. พิจารณาความเหมาะสม
3. พิจารณาจากสมาชิกที่ลาประชุมและได้โทรศัพท์เพื่อทาบทาม
มติที่ประชุ มพิจารณาให้อาจารย์ ศิริรัตน์ บุญเตาชู จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็ นประธาน
ในวาระปี 2556-2558
4) กลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
สรุ ปผลการดาเนินงานกลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
นางไพจิตร เกิดอยู่
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
เป็ นประธานกลุ่มงาน
นางสาวรัศมี ประทา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เป็ นรองประธาน
นางสาวกัลยรักษ์ ชุมเปี ย มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
เป็ นเลขานุการ
มีผลการดาเนินโครงการ ดังนี้
4.1) โครงการรวบรวมหัวเรื่ องใหม่ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อกาหนดหัวเรื่ องใหม่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ทางานได้รวดเร็ วขึ้น มีหวั เรื่ องใช้กบั สิ่ งพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม
ผลการดาเนินงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศได้เสนอหัวเรื่ องเพื่อพิจารณาทั้งหมด
74 หัวเรื่ อง ผ่านการพิ จารณา 47 หัวเรื่ อง และรอการพิ จารณา จานวน 27 หัวเรื่ อง ดาเนิ นการบรรลุ
เป้ าหมายและตัวบ่งชี้ความสาเร็ จ โครงการนี้กลุ่มได้พิจารณาให้เป็ นโครงการต่อเนื่องต่อไป
4.2) โครงการความร่ วมมือการจัดการหนังสื อค้ าง [Backlogs] โครงการนี้เป็ น
โครงการจัดการหนังสื อที่ เข้ามาในห้องสมุ ดด้วยวิธีก ารต่าง ๆ และยังไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
หมวดหมู่และทารายการให้บริ การ เป็ นผลเสี ยเกิดขึ้นกับผูใ้ ช้บริ การ กลุ่มงานได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในแต่
ละสถาบันในการจัดการหนังสื อค้างเพื่อเป็ นแนวทางให้สถาบันอื่น ๆ จัดการหนังสื อค้างได้ ในปี 25542556 ได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จาก 4 สถาบัน คือ
4.2.1) ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ มีวธิ ีการ
จัดการหนังสื อค้างโดยการจัดโครงการกาหนดการวิเคราะห์หมวดหมู่ตามจานวนที่มีหนังสื อค้างโดยใช้
งบประมาณเป็ นค่าล่วงเวลาให้แล้วเสร็ จตามกาหนดและงบประมาณ และจะไม่มีการค้างหนังสื อโดย
กาหนดการจัดหาและการออกบริ การเป็ นเปอร์ เซ็นต์ที่เหมาะสม
4.2.2) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต หนังสื อทัว่ ไปดาเนินการลง
ทะเบียน และรายการทางบรรณานุ กรมเบื้ องต้นลงฐานข้อมู ล เมื่ อผูใ้ ช้ตอ้ งการจะดาเนิ นให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 1 ชั่วโมง นอกจากนั้นสิ่ งพิ มพ์ประเภทงานวิจยั จะเปลี่ ยนระบบหมวดหมู่จาก LC เป็ น Local
Call Number เช่ น วจ ART ศ62ด94 2547 (รหัสงานวิจยั อักษรย่อคณะ อักษรตัวแรกผูแ้ ต่ง เลขผูแ้ ต่ง
อักษรตัวแรกชื่อเรื่ อง เลขอักษรชื่อเรื่ อง ปี การศึกษางานวิจยั )
4.2.3) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กาหนดนโยบายการ
คัดเลือกหนังสื อที่ไดรับบริ จาคที่รัดกุม ชัดเจน เนื้อหาต้องทันสมัย ลดฉบับซ้ า และจาหน่ายออก แล้ว
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ระดมบรรณารักษ์หมุนเวียนจากแผนกอื่น ๆที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หมวดหมู่ช่วยดาเนิ นการ
สัปดาห์ละ 3-4 วันจนกว่าหนังสื อค้างจะแล้วเสร็ จ
4.2.4) ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ได้ลดภาระงานการจัดซื้ อหนังสื อของบรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไปยังหน่ วยงานอื่น
เพื่อให้บรรณารักษ์รับงานวิเคราะห์หมวดหมู่ สาหรับหนังสื อภาษาจีน อาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรม
จีนช่วยวิเคราะห์เนื้อหา
4.3) โครงการแบ่ งปันความรู้ ส่ ู ชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ การสังคม
ส่ งเสริ มการอ่านให้เด็กที่ยงั ด้อยโอกาส และแบ่งปั นทรัพยากรสารสนเทศสู่ ชุมชน
ผลการดาเนินงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิ งหาคม 2555 กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ตที่ จดั ออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้องที่ ดาเนิ นการต่อเนื่ องใน
ชนบทเป็ นปี ที่ 3 ได้จดั หาหนังสื อ จานวน 1,034 เล่ม วารสาร 214 ฉบับ สื่ อโสตทัศน์ 18 รายการ และ
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ยนส าหรั บ เด็ ก รวมทั้งเสื้ อผ้า ขนม มอบให้ กับ โรงเรี ยนบึ งเทพยา อ.บางน้ าเปรี้ ยว จ.
ฉะเชิ งเทรา ได้ดาเนิ นการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ สาหรับโครงการนี้ กลุ่มงานจะดาเนิ นการต่อเนื่ องใน
วาระต่อไป
4.4) โครงการเครื อข่ ายทางสั งคมของกลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
[Facebook] มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างคณะทางานกลุ่ม ให้เกิ ดความสะดวกและ
รวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร
ผลการดาเนินงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ใช้ facebook ในการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างกลุ่ มได้เป็ นอย่างดี เช่ น การติ ดต่อสื่ อสารการนัดประชุ มกลุ่ ม การติ ดตามความก้าวหน้าของ
โครงการซึ่ งเป็ นเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่ อสารอีกช่องทางหนึ่ง
2.1.11.3 สรุ ปผลการสรรหาประธาน อพส. ชุดที่ 14
จากการสรรหาประธาน อพส. ชุดที่ 14 โดยส่ งจดหมายเสนอสรรหาประธาน อพส. ชุด
ที่ 14 จานวน 62 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 17 ฉบับ สรุ ปผลดังนี้

ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้คะแนน
เสี ยง 7 เสี ยง ลาดับที่ 1 เป็ นประธาน อพส. คนใหม่
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2.1.11.4 สรุ ปผลการสรรหาประธานกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน ชุดใหม่
1) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ไพลิน จับใจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
ประธาน
นายสุ รศักดิ์ พิชิตธนปั ญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองประธาน
นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
เลขานุการ
2) กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
อาจารย์นฤมล พฤกษ์ศิลป์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รักษาการประธาน
3) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเตาชู
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประธาน
4) กลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
นางไพจิตร เกิดอยู่
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
รักษาการประธาน
ผูแ้ ทนจากสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รองประธาน
นางสาวกัลยรักษ์ ชุมเปี ย
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ รักษาการเลขานุการ
2.1.11.5 รายงานการสัมมนาวิชาการ เรื่ อง "Open Source Software กับงานห้ องสมุด"
สรุ ปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง “Open Source Software กับงานห้ องสมุด” วัน
ศุ ก ร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้ อ งโสตทัศ น์ 1 ชั้น 5 ศู น ย์ส นเทศและหอสมุ ด มหาวิท ยาลัย ธุ รกิ จ
บัณฑิ ตย์ โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑู รย์ สิ นลารัตน์ รองอธิ การบดี ฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์
เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง “Open Source Software กับงานห้ องสมุด” จัด
โดยคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุ ดม ศึ กษาเอกชน (อพส.) ร่ วมกับ
ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ มีผลู ้ งทะเบียนเข้าร่ วมการสัมมนาทางวิชาการและ
ผูเ้ ข้าฟังการสัมมนา จานวน 54 คน
การสัมมนาวิชาการเรื่ อง “Open Source Software กับงานห้ องสมุด” ประกอบด้วยโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติเสนายัน (Senayan Library Automation System) วิทยากรโดย นายประสิ ทธิ ชยั เลิศ
รัตนเคหกาล และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Open Source “PMB” วิทยากรโดย อาจารย์ธญ
ั พร คงสิ
มะชาติ และคุณวีรนี ทองเขาอ่อน
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2.2 การสั มมนาทางวิชาการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
การสั ม มนาวิช าการเรื่ อ ง “Open Source Software กับ งานห้ อ งสมุ ด ” จัดขึ้ นเมื่ อวัน ศุก ร์ ที่ 3
พฤษภาคม 2556 ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ศูนย์สนเทศและหอสมุด
ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ร่ วมกับคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบ
และเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สสอท. จัดสัมมนาวิชาการเรื่ อง Open Source Software
กับงานห้องสมุด ขึ้น โดยเน้นโปรแกรม Open Source 2 โปรแกรม คือ
1. SLIMS Senayan Open Source Library Management System
2. ILS Open Source – PMB
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเพิม่ ช่องทางเลือกโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สาหรับนาไปปรับใช้
กับ งานห้ อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลัย /วิ ท ยาลัย แต่ ล ะแห่ ง ที่ ก าลั ง เลื อ กโปรแกรมห้ อ งสมุ ด ไปใช้
นอกเหนือจากโปรแกรมเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Software)
SLIMS Senayan Open Source
เป็ นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติโอเพนซอร์ สประเภท Web-based ของประเทศอินโดนีเซี ย
พัฒนาโดยกระทรวงศึ กษาธิ การของอิ นโดนี -เซี ย ในปี พ.ศ. 2552 โปรแกรมนี้ ได้รับ รางวัล ชนะเลิ ศ
สาหรับการพัฒนาโปรแกรมโอเพนซอร์ สของประเทศอินโดนี เซี ย รองรับการใช้งานหลายภาษา คือ
ภาษาอินโดนี เซี ย อังกฤษ สเปน เยอรมัน อารบิค ไทย จีน มาเลเซี ย ฯลฯ ปั จจุบนั มีห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุ ดอุดมศึกษา นาไปใช้ทวั่ โลกมากกว่า 300 แห่ ง ประเทศอินโดนี เซี ยนาไปใช้
มากกว่า 200 แห่ง
Senayan คือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีคุณสมบัติ ทางานผสมระหว่างห้องสมุดอัตโนมัติ
กับ ห้องสมุ ดดิ จิท ัล มี ก ารเก็ บ ข้อมู ล ดิ จิท ลั และมัล ติ มี เดี ย พร้ อมลงรายการบรรณานุ กรม สอดคล้อง
AACR 2 โดยใช้ Metadata MODS ของ Library of Congress ของสหรัฐอเมริ กา
ส าหรั บ ภาษาไทย คนพัฒ นา คื อ นายประสิ ท ธิ ชัย เลิ ศ รั ต นเคหกาล บรรณารั ก ษ์ ข อง
สานักหอสมุดแห่ งชาติ ที่ได้เริ่ มพัฒนาโปรแกรม Senayan เป็ นภาษาไทย ตั้งแต่เรี ยนปริ ญญาโท และทา
วิทยานิพนธ์ส่งอาจารย์ ที่เชียงใหม่
เมื่อมาทางานที่หอสมุดแห่ งชาติ นายประสิ ทธิ ชยั เลิ ศรัตนเคหกาล ได้พฒั นาโปรแกรมให้
สามารถใช้งานได้จริ ง และได้ติดตั้งที่
- หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค 11 สาขา
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- หอสมุดดารงราชานุภาพ (กรุ งเทพฯ)
- ฐานข้อมูลหนังสื อภาษาจีน สานักหอสมุดแห่งชาติ
- มหาวิทยาลัยเนชัน่
- วิทยาลัยราชพฤกษ์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
- สหบรรณานุกรมแห่งชาติสาขาส่ วนภูมิภาค 11 แห่ง
- หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
- หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิ ต
- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ILS Open Source - PMB
โปรแกรม PMB พัฒนาโดยนักคอมพิวเตอร์ ชาวฝรั่งเศส ชื่ อ Francois Lemardrand และเปิ ด
ให้โปรแกรมนี้ เป็ น GNU Public License
คุณวีรนี ทองเขาอ่อน เดิ มทางานอยูบ่ ริ ษทั คอมพิวเตอร์ ได้ลาออก (เบื่องาน?) และได้ศึกษา
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ PMB เพราะ คุณวีรนี มีพ้ืนความรู ้ภาษาฝรั่งเศสในระดับดี จึงได้พฒั นา
และนามาเผยแพร่ โปรแกรม PMB เป็ น Cloud hosting และ web-based interface อย่างง่าย ใช้ feature
web 2.0 มี moduls ครบงานสาคัญของห้องสมุด
ห้องสมุดที่ใช้โปรแกรมตัวนี้ เช่น มหาวิทยาลัยชินวัตร ห้องสมุดโรงเรี ยน และห้องสมุด
เฉพาะหลายแห่ง เช่น วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ าร่ วมสั มมนาวิชาการ
การสัมมนาทางวิชาการฯ ได้ประเมินผลการสัมมนาทางวิชาการ โดยแจกแบบสอบถาม จานวน
56 ชุด ได้กลับคืนมา 56 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 มีการกาหนดค่าคะแนน ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อการประเมิน ระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อการประเมิน ระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อการประเมิน ระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อการประเมิน ระดับน้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อการประเมิน ระดับน้อยที่สุด
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สรุ ปผลการประเมินความคิดเห็นจากการสั มมนาทางวิชาการ
โปรแกรม
Senayan
หัวข้ อการประเมิน
ค่ าเฉลีย่
ระดับ
ความคิดเห็น
1.1 เนื้อหาสาระที่ท่านได้รับ
4.07
มาก
1.2 ความรู ้ใหม่และทันสมัย
3.98
มาก
1.3 เอกสารประกอบการบรรยาย
3.46
ปานกลาง
1.4 เทคนิคการถ่ายทอดความรู ้
3.73
มาก
1.5 เนื้อหาและลาดับการนาเสนอ
3.86
มาก
1.6 ความเหมาะสมของเวลา
3.84
มาก
1.7 บรรยากาศโดยทัว่ ไป
4.09
มาก
3.86
มาก
ค่ าเฉลีย่ โดยรวม 3.93 ระดับมาก

โปรแกรม
Open Source “PMB”
ค่ าเฉลีย่
ระดับ
ความคิดเห็น
4.18
มาก
4.23
มาก
3.54
มาก
4.13
มาก
4.07
มาก
3.84
มาก
3.98
มาก
4.00
มาก

จากตารางแสดงให้ เห็ น ว่าการประเมิ น ผลโครงการสั ม มนาวิช าการ เรื่ อ ง "Open Source
Software กับงานห้ องสมุด" มีค่าเฉลี่ ยโดยภาพรวม 3.93 มีความคิดเห็นในระดับ มาก และในรายข้อ
การประเมิน พบว่า
โปรแกรมห้ องสมุดอัตโนมัติเสนายัน มีบรรยากาศโดยทัว่ ไปในการร่ วมฟัง มีค่าเฉลีย่ สู งสุ ด4.09
มีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมา เนื้ อหาสาระที่ได้รับ และความรู ้ใหม่และทันสมัย มีค่าเฉลีย่ 4.07
และ 3.98 มีความคิดเห็นในระดับมาก ตามลาดับ
โปรแกรม Open Source “PMB” ได้รับความรู ้ ใหม่และทันสมัยจากวิทยากร มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
4.23 มีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมา เนื้ อหาสาระที่ได้รับ และมีเทคนิ คการถ่ายทอดของวิทยากร
มีค่าเฉลีย่ 4.18 และ 4.13 มีความคิดเห็นในระดับมาก ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะ
ชอบโปรแกรม PMB และได้ ค วามรู ้ ความก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี ใ นวิ ช าชี พ ขอบคุ ณ
คณะกรรมการที่ผลักดันให้การสัมมนาวิชาการ ที่ นงั่ ไม่เหมาะสมไม่มีที่วางกระดาษสาหรับจดบันทึ ก
วิทยากรแนะนาความรู ้เพิ่มเติมที่หลากหลายทาให้เสี ยเวลา และมีอีกหลายระบบที่ดีกว่า PMB
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สรุ ปค่ าใช้ จ่ายการสั มมนาทางวิชาการ
1. ค่ าอาหารว่าง
ขนม (เช้า-บ่าย)
ผลไม้ (เช้า-บ่าย)
เครื่ องดื่ม (น้ าผลไม้ กาแฟ โอวัลติน น้ าดื่ม)
น้ าถ้วย + น้ าแข็ง
เบ็ดเตล็ด
รวม
2. ค่ าวิทยากร 2 คนๆ ละ 2,000 บาท =
รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งสิ้น

1,515
450
1,350
280
405
4,000
4,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,000 บาท (แปดพันบาทถ้ วน)

ภาพบรรยากาศในงานสั มมนา
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โครงการการสั มมนาวิชาการเรื่ อง “Open Source Software กับงานห้ องสมุด”
1. ชื่ อโครงการ
2. ชื่ อผู้รับผิดชอบ

โครงการการสัมมนาวิชาการ เรื่ อง “Open Source Software กับงานห้องสมุด”
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
และศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้บรรณารักษ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ซึ่ งกันและกัน
2. เพื่อให้ความรู ้เรื่ องโปรแกรม Open Source Software ที่นามาพัฒนาใช้กบั งานห้องสมุด คือ
Open Source “PMB” และ Senayan Library Automation
4. วัน เวลา และสถานทีจ่ ัด
วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์
5. เนื้อเรื่ อง
1. โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Open Source “PMB”
2. โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเสนายัน (Senayan Library Automation)
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทาแผนและโครงการสัมมนาวิชาการ
2. ประชุมปรึ กษาร่ วมกันเพื่อพิจารณา หัวข้อเรื่ อง
3. ติดต่อและทาบทามวิทยากร
4. กาหนดวันที่และสถานที่จดั สัมมนาวิชาการ
5. ออกหนังสื อเชิญวิทยากรและผูเ้ ข้าสัมมนาของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
6. ดาเนินการสัมมนา
7. ประเมินผลการสัมมนา
7. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. บรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
2. ได้รับความรู ้เรื่ องโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Open Source “PMB” และ โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติเสนายัน (Sanayan Library Automation)
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ประมาณการค่ าใช้ จ่ายการสั มมนาทางวิชาการ
เรื่ อง “Open Source Software กับงานห้ องสมุด”
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
********************

1. อาหารว่าง
1.1 ขนม
1.2 ผลไม้

เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
2
2

80*12
80*12
(ชมพู)่
(แคนตาลูป)
ห่อ
ห่อ

=
=
=
=
=
=
=

1.3 กาแฟ
โอวัลติน
1.4 ภาชนะรวม
- แก้วกระดาษ
- จานกระดาษ
- ช้อนกาแฟ
- กระดาษทิชชู
- ส้อมผลไม้
- น้ าแข็ง
1.5 น้ าแก้ว
4 กล่องๆ ละ 60 บาท =
1.6 เบ็ดเตล็ด
=
รวม
=
2. ค่ าวิทยากร
2.1 ค่าวิทยากร ( 2 คนๆ ละ 2,000 บาท)
รวมทั้งสิ้น

=
=

960
960
150
200
300
300
419
212
80
13
40
14
40
240
471
4,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,000 บาท
8,000 บาท
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กาหนดการสั มมนาวิชาการ
เรื่ อง “Open Source Software กับงานห้ องสมุด”
วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2556
ณ ห้ องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศู นย์ สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
***********************************

เวลา 9.00 – 9.50 น.
เวลา 9.00 – 9.50 น.
เวลา 9.50 – 10.00 น.

- ลงทะเบียน
- อาหารว่าง
- พิธีเปิ ด
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ เป็ นประธานเปิ ดการ
สัมมนา
เวลา 10.00 – 12.00 น. - โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเสนายัน(Senayan Library Automation)
วิทยากร : นายประสิ ทธิชยั เลิศรัตนเคหกาล
บรรณารักษ์ สานักหอสมุดแห่งชาติ
เวลา 12.00 – 13.30 น. - อาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
เวลา 13.30 – 15.30 น. - โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Open Source “PMB”
วิทยากร : อาจารย์ธญ
ั พร คงสิ มะชาติ และคุณวีรนี ทองเขาอ่อน
เวลา 15.30 น.
- ปิ ดการสัมมนาวิชาการ

*****************************
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2.3 การดาเนินงานของกลุ่มงาน
2.3.1 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) รายชื่อคณะทางานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วาระ สิ งหาคม 2554 – กรกฎาคม
2556) มีดงั นี้
1.1) น.ส.ไพลิน จับใจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
ประธาน
1.2) นายสุ รศักดิ์ พิชิตธนปั ญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองประธาน
1.3) น.ส.ขนิษฐา ภมรพิพิธ
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
เลขานุการ
1.4) นายเสกสรร ปั ญญาฐาน
วิทยาลัยราชพฤกษ์
คณะทางาน
1.5) น.ส.พัชราภรณ์ ผ่องจิตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะทางาน
1.6) นายเมธี รัตนดี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
คณะทางาน
1.7) น.ส.รัตนาภรณ์ กาศโอสถ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
คณะทางาน
1.8) น.ส.กมลชนก เวียงวิวฒั น์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
คณะทางาน
1.9) น.ส.ชมชนก สัตย์ต่อชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะทางาน
1.10) น.ส.จุฑาทิพย์ นิยมรัตน์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
คณะทางาน
1.11) น.ส.อัญชลี สากระแสร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คณะทางาน
1.12) นายสรกิจ ลามาตย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะทางาน
1.13) นายสุ ดารัตน์ ช้างเชื้ อวงษ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะทางาน
1.14) น.ส.สุ นทณี ธรรมพร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
คณะทางาน
1.15) อาจารย์เจนจิรา รัตนเพียร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
คณะทางาน
1.16) อาจารย์กลั ยาณี จิตรวิริยะ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
คณะทางาน
1.17) นายธนพงศ์ ศิริกระจ่าง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
คณะทางาน
1.18) นายวรวิทย์ ศรี ทองเกิด
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะทางาน
1.19) นายวิถี ประสมสี
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะทางาน
1.20) นายชาญยุทธ ชูสุวรรณ
วิทยาลัยทองสุ ข
คณะทางาน
1.21) น.ส.วัฒนา ปั้ นจิตร
วิทยาลัยดุสิตธานี
คณะทางาน
1.22) น.ส.นันทมาลิน ณ นคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะทางาน
1.23) นางสมร อุ่นวิเศษ
มหาวิทยาลัยเกริ ก
คณะทางาน
1.24) นายมานิตย์ ชาตรี มนตรี ชยั มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
คณะทางาน
2) การประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมทุก 2 เดือน จานวน 10 ครั้ง
ดังนี้
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ครั้งที่ 13/1/1/2554
ครั้งที่ 13/2/1/2555
ครั้งที่ 13/3/2/2555
ครั้งที่ 13/4/3/2555
ครั้งที่ 13/5/4/2555
ครั้งที่ 13/6/5/2555
ครั้งที่ 13/7/6/2555
ครั้งที่ 13/8/1/2556
ครั้งที่ 13/9/2/2556
ครั้งที่ 13/10/3/2556

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและ
หอสมุด อาคาร 6 (ดร.ไสว สุ ทธิ พิทกั ษ์ อนุสรณ์) มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด
อาคาร 6 (ดร.ไสว สุ ทธิ พิทกั ษ์ อนุสรณ์) มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 4 (อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและ
หอสมุด มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและ
หอสมุด อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและ
หอสมุด อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ ชั้น 2
อาคารสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ประชุมปรึ กษาหารื อ – ทาง
โทรศัพท์และอีเมล์
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 4 (อาคารเฉลิม
พระเกียรติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคาร
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต

3) โครงการของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) โครงการเปลี่ยนผู้ให้ บริการ Web Hosting
ชื่ อโครงการ
เปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การ Web Hosting
ลักษณะโครงการ
โครงการภายใน 1 ปี
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
หลักการและเหตุผล
คณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(อพส.) มีพนั ธ
กิจในการสร้างความร่ วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทัว่ ประเทศ ด้วย
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เหตุน้ ี อพส. จึงจาเป็ นที่จะต้องมีเว็บไซต์เพื่อให้เป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิ จกรรมต่างๆ
ของ อพส. ไปยังเหล่าสมาชิกอย่างทัว่ ถึง
ปั จจุบนั อพส. ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ข้ ึนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และได้เช่าพื้นที่รายปี สาหรับเก็บ
ข้อมูลเว็บไซต์กบั บริ ษทั CS Loxinfo แต่เนื่องจากการเช่าพื้นที่ของบริ ษทั CS Loxinfo มีราคาค่อนข้างสู ง
พื้นที่จดั เก็บข้อมูลน้อยไม่เพียงพอต่อข้อมูลของ อพส. ที่เพิ่มขึ้น และมีเงื่ อนไขในการให้บริ การยุ่งยาก
จึงทาให้เกิ ดปั ญหาในการ update ข้อมูล หรื อเพิ่มพื้นที่เว็บไซต์ ดังนั้นกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในฐานะผูร้ ับ ผิดชอบในการพัฒนาเว็บ ไซต์ของ อพส. จึงได้ทาการเปรี ยบเที ยบเงื่ อนไขการเช่ าพื้ นที่
เว็บไซต์กบั ผูใ้ ห้บริ การ Hosting รายอื่นๆ พบว่ามีหลายบริ ษทั ที่มีพ้ืนที่จดั เก็บข้อมูลมากแต่ราคาถูกกว่า
อี กทั้งเงื่ อนไขการใช้งานไม่ยุ่งยาก เหมื อนบริ ษ ทั CS Loxinfo จึ งเห็ นว่าควรเปลี่ ยนผูใ้ ห้บริ ก าร Web
Hosting เพื่อให้รองรับกับการพัฒนาเว็บไซต์ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ รองรั บ กับ การพัฒ นาเว็บไซต์ ของคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและเครื อข่ าย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อลดปัญหาการใช้พ้นื ที่ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่ไม่เพียงพอ
เป้ าหมาย
1. เว็บไซต์ อพส. รวมถึงเว็บไซต์ของกลุ่มงานทั้งหมด สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
วิธีการดาเนินงาน
1. คัดสรรผูใ้ ห้บริ การเช่าใช้ Web Hosting และรู ปแบบการให้บริ การที่เหมาะสม
2. วางแผนการดาเนิ นงาน และทา Backup จัดเก็บข้อมู ลต่าง ๆ ของเว็บ ไซต์ อพส. ทั้งหมด
จาก Web Hosting รายเดิม
3. ชาระค่าเช่ากับผูใ้ ห้บริ การ Web Hosting รายใหม่ โดยใช้ชื่อโดเมนเดิม คือ thaipul.org
4. ทาการโอนข้อมูลในแต่ละส่ วน ที่ได้ทา Backup เก็บไว้ ขึ้นสู่ Server ของ Web Hosting ราย
ใหม่
5. ตั้งค่า config ต่างๆ ให้กบั ระบบ เพื่อให้ใช้งานได้ดงั เดิม
งบประมาณ 10,000 บาท (ค่าเช่า Hosting และพื้นที่ ปี ละ 4,900 บาท คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) อนุมตั ิงบประมาณ
ต่อเนื่องให้ 2 ปี )
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถพัฒ นาเว็บ ไซต์ ของคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2. ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการเช่ า พื้ น ที่ เว็ บ ไซต์ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากเว็ บ ไซต์ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิ ทธิภาพ
3. พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์เพียงพอและสามารถรองรับงานได้ในระยะยาว
การติดตามและประเมินผล
1. ผูร้ ับผิดชอบในการพัฒนาเว็บไซต์ อพส. และเว็บไซต์ของกลุ่มงาน ต้องทาการ Monitor
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
3.2) โครงการแลกเปลีย่ นความรู้
ชื่ อโครงการ
โครงการแลกเปลี่ยนความรู ้
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
หลักการและเหตุผล
ห้องสมุ ดถื อเป็ นหน่ วยงานที่ มี พนั ธกิ จหลักส าคัญในการให้บ ริ การสารสนเทศ (Information
Services) แก่ ผูใ้ ช้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ บรรณารั กษ์และบุ คลากรของห้องสมุ ด
จะต้องมี ก ารพัฒ นาความรู ้ ท างด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ท ันกับ ความเปลี่ ยนแปลงทางด้านนี้ ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้คณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยมีพนั ธกิจในการสนับสนุนการดาเนิ นงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนั้นด้วยพันธกิจและสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
รุ ดหน้าอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานจึงได้จดั ทาโครงการแลกเปลี่ยนความรู ้ข้ ึน เพื่อ
เพิ่ ม พู น ความรู ้ และทัก ษะในการประยุก ต์ใ ช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ เหมาะสมและจ าเป็ นกับ งาน
ห้ อ งสมุ ด และการให้ บ ริ ก ารสารสนเทศแก่ ผู ้ใ ช้ ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ เกิ ด การให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและ
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่บรรณารักษ์และบุคลากรของห้องสมุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และจาเป็ นกับงานห้องสมุด
2. เพือ่ เป็ นการเพิ่มคุณภาพในการให้บริ การสารสนเทศ
เป้ าหมาย
ผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู ้ในหัวข้อที่อบรมเพิ่มขึ้น
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วิธีการดาเนินงาน
1. เตรี ยมหัวข้อและเอกสารประกอบการอบรม
2. ประชาสัมพันธ์การอบรมไปยังห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ
3. ดาเนินการอบรม
4. ประเมินผลการอบรมแต่ละครั้ง
5. สรุ ปผลการอบรมเสนอต่อที่ประชุม อพส.
หัวข้ อการอบรม
1. การประยุกต์ ใช้ งานและติดตั้ง Wordpress Advanced (กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ สมาชิก อพส. ที่
มีพ้นื ฐานการใช้ Wordpress และสมาชิก อพส. ที่สนใจ)
2. แนะนาโปรแกรมรหัสเปิ ดระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ (Open Source Library Automation)
ได้แก่ โปรแกรม Senayan และ โปรแกรม Openbiblio (กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ สมาชิก อพส.)
งบประมาณ
10,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ ร้อยบาทถ้วน)
หัวข้ อ
1. การประยุกต์ใช้
งานและติดตั้ง
Wordpress
Advanced

2. แนะนาโปรแกรม
รหัสเปิ ดระบบห้อง
สมุดอัตโนมัติ (Open
Source Library
Automation) ได้แก่
โปรแกรม Senayan
และ โปรแกรม
Openbiblio

กลุ่มเป้ าหมาย จานวน กาหนดการ
คน
สมาชิก อพส. 25 คน พฤษภาคม
ที่มีพ้นื ฐาน
2555
การใช้
Wordpress
และสมาชิก
อพส. ที่สนใจ
สมาชิก อพส. 35 คน กันยายน
2555

รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย

งบประมาณ

1. ค่าของที่ระลึกวิทยากร 500 บาท 4,500 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ (70 บาท x 25
คน x 2 มื้อ) 3,500 บาท
3. ค่าเอกสาร 500 บาท

1. ค่าของที่ระลึกวิทยากร 500 บาท 5,900 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ (70 บาท x 35
คน x 2 มื้อ) 4,900 บาท
3. ค่าเอกสาร 500 บาท
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ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ทกั ษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้นาความรู ้ที่อบรมไปประยุกต์กบั การให้บริ การสารสนเทศ
การติดตามและประเมินผล
1. ประเมินผลการอบรมโดยการทาแบบสอบถามก่อนและหลังการอบรม
2. ประเมินผลการอบรมโดยการทาแบบฝึ กหัดหลังการอบรม
3. ติดตามผลการนาความรู ้ไปใช้หลังการอบรมเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง
3.3) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
พัฒนาเว็บไซต์คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
หลักการและเหตุผล
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั นั้น มีความก้าวหน้ามาก ส่ งผลให้เกิดความ
เปลี่ ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างมากมาย เทคโนโลยีสารสนเทศหลักที่ เป็ นตัวแปรสาคัญที่ ก่อให้เกิ ด
ความเปลี่ยนแปลงนั้น ได้แก่ ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต การเกิดขึ้นของระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตนั้น
ทาให้เกิดข้อมูลและสารสนเทศขึ้นมากมาย เนื่ องจากการสร้างและการเผยแพร่ น้ นั ง่ายดาย สะดวกและ
รวดเร็ ว เห็ นได้ชดั เจนจากการเพิ่มจานวนขึ้ นของเว็บไซต์ต่างๆ รวมทั้งการสร้ างและพัฒนาเครื่ องมื อ
ช่วยในการทาเว็บไซต์ที่มีมากมายให้เลือกใช้ได้ตามความสะดวก ทาให้การเผยแพร่ และเข้าถึงข้อมูลไม่
มีขอ้ จากัดทั้งทางด้านสถานที่ และเวลา
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เป็ นอีก
องค์กรหนึ่ งที่มีพนั ธกิ จในการพัฒนาระบบเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทัว่ ประเทศ จึง
ควรที่ จะมี สื่ อประชาสั ม พันธ์ ข่ าวสาร กิ จกรรมขององค์ก ร และสื่ อที่ เหมาะสมที่ สุ ดส าหรั บ ยุค ก็ คื อ
เว็บไซต์ ดังเหตุผลที่จะได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อีกทั้งยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กรอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ นการรวบรวมและเผยแพร่ ข่ า วสาร กิ จ กรรม รายงานการประชุ ม เอกสารทาง
วิช าการ ของคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและเครื อข่ ายห้องสมุ ดสถาบันอุ ดมศึ ก ษา
เอกชน (อพส.) สู่ หน่วยงานภายนอก
ชื่ อโครงการ

73
2. เพื่อเป็ นช่องทางการประสานงานและติดต่อกันระหว่างสมาชิก อพส.
3. เพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั อพส.
เป้ าหมาย
เว็บไซต์ของคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุ ดสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน
(อพส.) และกลุ่มงาน มีความสวยงาม มีขอ้ มูลที่ทนั สมัย และครบถ้วน ตามความต้องการของสมาชิ ก
อพส.
วิธีการดาเนินงาน
1. จัด ตั้ง ที ม งานพัฒ นาเว็บ ไซต์ ค ณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) และเว็บไซต์ของกลุ่มงาน
2. วางแผนการดาเนินงาน วางโครงสร้าง และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทาเว็บไซต์
3. ออกแบบหน้าเว็บเพจ ทั้งทางด้านกราฟฟิ ก และการเขียนโปรแกรม (Web programming)
และทดสอบการทางาน
4. จัดอบรมการดูแลและปรับปรุ งเว็บไซต์ อพส. และกลุ่มงาน ให้กบั ประธานกลุ่มงาน รอง
ประธานกลุ่มงานและเลขานุการกลุ่มงาน และผูด้ ูแลเว็บไซต์ของ อพส. และกลุ่มงาน
5. ประเมินผลเว็บไซต์
6. รายงานผลการพัฒนาเว็บไซต์ให้ อพส. ทราบ
งบประมาณ 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน)
จัดอบรมการดูแลและปรับปรุ งเว็บไซต์ อพส. และกลุ่มงาน ให้กบั สมาชิก อพส.
- ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ (70 บาท x 30 คน x 1 มื้อ) 2,100 บาท
- ค่าเอกสาร
500 บาท
รวม
2,600 บาท
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถรวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเอกสารทางวิชาการของ อพส. ได้ง่าย
และสะดวกมากขึ้น
2. สมาชิ ก อพส. สามารถติ ดต่อ ประสานงาน และแลกเปลี่ ยนความรู ้ กนั ได้สะดวกมากขึ้ น
โดยผ่านระบบเว็บบอร์ด (Webboard) และเว็บบล็อก (Weblog)
3. อพส. มีภาพลักษณ์ที่ดี และทันสมัยมากขึ้น
การติดตามและประเมินผล
1. จัดทาเว็บบอร์ ดไว้สาหรับเป็ นที่แลกเปลี่ ยนข่าวสาร และความเห็นต่างๆ เกี่ ยวกับเว็บไซต์
ของ อพส. และกลุ่มงาน
2. จัดทา Counter Number เพื่อใช้ในการนับจานวนผูช้ มที่เข้าชมเว็บไซต์ของ อพส. และกลุ่ม
งาน
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3. มีการทาโพลสารวจความคิดเห็นต่างๆ ของผูท้ ี่เข้าชมเว็บไซต์ อพส. และกลุ่มงาน
3.4) โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในห้ องสมุด
ชื่ อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในห้องสมุด
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
หลักการและเหตุผล
งานบริ การตอบคาถามและเป็ นงานที่สาคัญที่สุดบริ การหนึ่ งของห้องสมุดทุกแห่ ง ไม่วา่ จะเป็ น
ห้องสมุดขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ เพราะเป็ นงานที่ช่วยเหลือผูใ้ ช้ในการค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการและช่วย
ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และ
พึงพอใจ
กลุ่ ม งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เห็ น ความส าคัญ ในเรื่ อ งนี้ จึ ง ได้ศึ ก ษาและทดลองจัด ท า
โปรแกรมบันทึกคาถามคาตอบสาหรับงานบริ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า หรื อโปรแกรม Q&A
เพื่อทดลองใช้ข้ ึนในวาระที่ 10 โดยใช้ความต้องการต้นแบบจากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
และพัฒนาเรื่ อยมาจนถึงในวาระที่ 13 นี้ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงคงจัดทาโครงการต่อเนื่องขึ้น
และได้ปรับปรุ งโปรแกรมบันทึกคาถามคาตอบสาหรับงานบริ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า หรื อ
โปรแกรม Q&A ให้สามารถใช้งานบนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพัฒ นาโปรแกรมบัน ทึ ก ค าถามค าตอบส าหรั บ งานบริ ก ารตอบค าถามและช่ วยการ
ค้นคว้า (โปรแกรม Q&A) ให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
2. เพื่อให้ห้องสมุดที่นาโปรแกรมบันทึกคาถามคาตอบสาหรับงานบริ การตอบคาถามและช่วย
การค้น คว้า (โปรแกรม Q&A) ไปใช้ สามารถน าข้อ มู ล ที่ บ ัน ทึ ก ไปศึ ก ษาและใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
เป้ าหมาย
1. แก้ไขข้อจากัดและปัญหาของโปรแกรม version แรกได้อย่างน้อยร้อยละ 80
2. ห้องสมุดที่นาโปรแกรมไปใช้พึงพอใจอย่างน้อย ร้อยละ 80
วิธีการดาเนินงาน
1. สารวจปัญหา
2. ปรับปรุ งแก้ไขโปรแกรม
3. นาไปใช้ปฏิบตั ิจริ ง
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4. ประเมินผล
ระยะเวลา
เดือนเมษายน – สิ งหาคม 2555
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. โปรแกรมบัน ทึ ก ค าถามค าตอบส าหรั บ งานบริ ก ารตอบค าถามและช่ ว ยการค้น คว้า
(โปรแกรม Q&A) มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
2. ห้องสมุดที่นาโปรแกรมบันทึกคาถามคาตอบสาหรับงานบริ การตอบคาถามและช่ วยการ
ค้นคว้า (โปรแกรม Q&A) ไปใช้ สามารถนาข้อมูลที่บนั ทึกไปศึกษาและใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
การติดตามและประเมินผล
1. เปรี ยบเทียบโปรแกรม version 1 กับ version ใหม่
2. ทาแบบสารวจความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมหลังจากการนาไปใช้แล้วทุก 6 เดือน
4) สรุ ปโครงการของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1) สรุ ปโครงการเปลี่ยนผู้ให้ บริการ Web Hosting
สรุ ปโครงการ
เปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การ Web Hosting
ลักษณะโครงการ
โครงการภายใน 1 ปี
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รองรับกับการพัฒนาเว็บไซต์ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่าย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อลดปั ญหาพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่ไม่เพียงพอ
เป้ าหมาย
เว็บไซต์ อพส. รวมถึงเว็บไซต์ของกลุ่มงานทั้งหมด สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. คัดสรรผูใ้ ห้บริ การเช่าใช้ Web Hosting และรู ปแบบการให้บริ การที่เหมาะสม กลุ่มงาน
เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ ได้ เ ส น อ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร Web Hosting ชื่ อ Fever-Hosting ต่ อที่ ป ระชุ ม
คณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุ ดสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน (อพส.) ที่ ป ระชุ ม
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พิ จารณาแล้วมี ม ติเห็ น ชอบให้เปลี่ ยนผูใ้ ห้บริ ก าร Web Hosting จาก CS Loxinfo เป็ น Fever-Hosting
(ตามรายงานการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13/3/2/2555 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555)
2. วางแผนการดาเนินงาน และทา Backup จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ อพส. ทั้งหมดจาก
Web Hosting รายเดิม กาหนดแนวทางในการดาเนิ นงาน และนาแจ้งต่อที่ ประชุ มกลุ่ มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 13/3/2/2555 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555
3. ชาระค่าเช่ากับผูใ้ ห้บริ การ Web Hosting รายใหม่ โดยใช้ชื่อโดเมนเดิม คือ thaipul.org ชาระ
ค่าเช่าให้กบั ผูใ้ ห้บริ การ Web Hosting ชื่อ Fever-Hosting เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 เป็ นจานวน 10,500
บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
4. ทาการโอนข้อมูลในแต่ละส่ วนที่ได้ทา Backup เก็บไว้ ขึ้นสู่ Server ของ Web Hosting ราย
ใหม่ คุณอุทิตย์ พิมพา รับมอบหมายเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดให้เรี ยบร้อย
5. ตั้งค่า config ต่างๆ ให้กบั ระบบ เพื่อให้ใช้งานได้ดงั เดิม คุณอุทิตย์ พิมพา รับมอบหมาย
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตั้งค่า config ต่างๆ ให้กบั ระบบ
งบประมาณ
งบประมาณที่ขออนุมตั ิ 10,000 บาท
งบประมาณที่ใช้จริ ง 10,500 บาท
- ค่าเช่า Hosting และพื้นที่
ปี ละ 4,900 บาท รวม 2 ปี
9,800 บาท
- ค่าต่ออายุโดเมนแนม
ปี ละ 350 บาท รวม 2 ปี
700 บาท

สาเนาใบเสร็จรับเงิน ค่ าเช่ า Hosting และค่ าต่ ออายุโดเมนแนม
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ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถพัฒ นาเว็บ ไซต์ ของคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
3. พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์เพียงพอและสามารถรองรับงานได้ในระยะยาว
4.2) สรุ ปโครงการแลกเปลีย่ นความรู้
สรุ ปโครงการ
โครงการแลกเปลี่ยนความรู ้
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการเพิม่ พูนความรู ้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และจาเป็ นกับงานห้องสมุด
2. เพื่อเป็ นการเพิ่มคุณภาพในการให้บริ การสารสนเทศ
เป้ าหมาย
ผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู ้ในหัวข้อที่อบรมเพิ่มขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อและจัดหาวิทยากรในการอบรม 2 หัวข้อ ดังนี้
- การประยุกต์ ใช้ งานและติดตั้ง Wordpress Advanced
(กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ สมาชิก อพส. ที่มีพ้นื ฐานการใช้ Wordpress และสมาชิก
อพส. ที่สนใจ)
วิทยากร คุณไพลิน จับใจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
คุณพัชราภรณ์ ผ่องจิตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- แนะนาโปรแกรมรหัสเปิ ดระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ (Open Source Library
Automation) โปรแกรม Senayan
(กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ สมาชิก อพส. ที่สนใจ)
วิทยากร คุณรัตนาภรณ์ กาศโอสถ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. เอกสารประกอบการอบรม

78
3. ดาเนินการอบรม วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประมวลภาพการอบรม

สถานทีด่ าเนินการ
ห้องประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต
งบประมาณ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ [งบประมาณที่ ขออนุ มตั ิ ไว้ จานวน 10,400 บาท (หนึ่ งหมื่นสี่ ร้อยบาท
ถ้วน)]
หมายเหตุ ขอบคุณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ ให้การสนับสนุ นค่าอาหารว่าง / ค่า
เอกสารที่ใช้ในการจัดอบรม
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รายชื่ อผู้เข้ าอบรม
1. น.ส.ไพลิน จับใจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
2. น.ส.รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. น.ส.กมลชนก เวียงวิวฒั น์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
4. นายสรกิจ ลามาตย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. น.ส.พัชราภรณ์ ผ่องจิตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
6. นายเมธี รัตนดี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
7. น.ส.นันทิดา นาคแป้น
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
8. นายธนพงศ์ ศิริกระจ่าง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
9. นายเสกสรรค์ ปัญญาฐาน
วิทยาลัยราชพฤกษ์
10. น.ส.ชมชนก สัตย์ต่อชาติ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
11. นายณัฐสิ ทธิ์ พุฒิวสิ ารทภาคย์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ทกั ษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้นาความรู ้ที่อบรมไปประยุกต์กบั การให้บริ การสารสนเทศ
การติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลการเข้าอบรม โดยการแบ่งงานให้ผูเ้ ข้าอบรมได้มีส่วนร่ วมในการดู แล
และพัฒนาเว็บไซต์ อพส. จากข้อมูลของเว็บไซต์เดิม ซึ่ งถูกโอนขึ้นไปไว้บน Hosting รายใหม่น้ นั ผูเ้ ข้า
อบรมสามารถปรับปรุ ง / เพิ่มเติมข้อมูล ปรับเปลี่ยนรู ปแบบเว็บไซต์จากเดิม ให้ไปเป็ นรู ปแบบใหม่ที่ใช้
งานได้ง่าย สะดวก ดูแล้วน่าประทับใจมากกว่ารู ปแบบเดิม
เว็บไซต์ รูปแบบเดิม
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เว็บไซต์ รูปแบบใหม่

4.3) สรุ ปโครงการพัฒนาเว็บไซต์ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ อง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
พัฒนาเว็บไซต์คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ และ
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการรวบรวมและเผยแพร่ ข่าวสาร กิจกรรม รายงานการประชุม เอกสารทางวิชาการ
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
สู่ หน่วยงานภายนอก
2. เพื่อเป็ นช่องทางการประสานงานและติดต่อกันระหว่างสมาชิก อพส.
3. เพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั อพส.
เป้ าหมาย
1. การปรับปรุ งเว็บไซต์ อพส. ให้เป็ นรู ปแบบใหม่ ที่สามารถใช้งานได้กบั ทุกกลุ่มงาน
2. จัดอบรมการดูแลและปรับปรุ งเว็บไซต์ อพส. และกลุ่มงาน ให้กบั ประธานกลุ่มงาน รอง
ประธานกลุ่มงาน เลขานุการกลุ่มงาน และผูด้ ูแลเว็บไซต์ของ อพส. และกลุ่มงาน
สรุ ปโครงการ
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เป้ าหมายที่ 1
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณารู ปแบบเว็บไซต์ อพส. และ
ข้อมูลเดิมที่มีอยู่
2. คัดสรร/สรรหา ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ที่มีทกั ษะและความสามารถที่จะปรับปรุ งเว็บไซต์ได้
3. กาหนดแนวทางการพัฒนาและโครงสร้างการปรับปรุ งข้อมูลเว็บไซต์ อพส. ในรู ปแบบใหม่
4. แบ่งงานออกเป็ นส่ วนๆ เพื่อกระจายให้ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ได้ช่วยกันทางาน
5. ติดตามผลและนาปั ญหาที่พบจากการปรับปรุ งเว็บไซต์ให้เป็ นไปตามรู ปแบบใหม่ที่กาหนด
ไว้ มาแลกเปลี่ยนและหาทางออกร่ วมกันในการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ในครั้งถัดไป
6. เมื่อพัฒนาสาเสร็ จแล้ว มีการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อพส. (ชุดผูบ้ ริ หาร) เพื่อ
รับการพิจารณาและขอความเห็นชอบ ในผลการปรับปรุ งเว็บไซต์ อพส. ในรู ปแบบใหม่
7. นาผลการพิจารณาและคาชี้แนะนาของคณะกรรมการ อพส. (ชุดผูบ้ ริ หาร) มาปรับปรุ ง
เว็บไซต์ อพส. รู ปแบบใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
8. มีการปรับปรุ งข้อมูลในเว็บไซต์ อพส. ให้เป็ นปัจจุบนั ตามที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
ของกลุ่มงานต่างๆ เสมอ
แนวทางการพัฒนาทีใ่ ช้ ในการปรับปรุ งเว็บไซต์ อพส. ให้ เป็ นรู ปแบบใหม่ มี ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนการจัดเรี ยงหัวข้อของเมนูบาร์

หมายเหตุ

ในส่ วนเมนูบาร์ สีดา ที่หวั ข้อ Categories นั้น เมื่อพิจารณาดูการแสดงหน้าเพจที่เรี ยก
แล้ว ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร จึงให้ตดั ออกเมนูน้ ี แล้วให้เช็คดูวา่ เมนูทุกอย่างยังทางาน
ได้เหมือนปกติไหม

82
2. ที่บริ การในเครื อข่าย อพส. ให้เปลี่ยนลิงค์ ThaiLis เพื่อประโยชน์แก่ผใู ้ ช้ทวั่ ไปที่เข้ามา
สื บค้น

3. เพิ่ม link ไป Facebook ปัจจุบนั ของอพส. และถ้าเป็ นไปได้อยากให้ปรับ icon ให้เด่นขึ้น

4. ตรวจสอบ QR code ว่ายังใช้ได้หรื อไม่
5. เมื่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ได้ทดลองปรับเปลี่ยน-แก้ไขรู ปแบบเว็บไซต์ อพส. แล้ว จึงพบว่า
ถ้าต้องปรับเปลี่ยนให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้น้ นั ต้องมีการเปลี่ยน themes เพื่อให้ได้
โครงสร้างเว็บไซต์ อพส. ใหม่ ซึ่ งมีเมนูยอ่ ย/พื้นที่สาหรับทุกกลุ่มงานรวมอยูด่ ว้ ยกัน
ดังนั้น คุณเสกสรรค์ ปั ญญาฐาน จึงสรรหา themes ที่เหมาะสม พร้อมทั้งโอนย้าย database
ของข้อมูลในหน้าเว็บไซต์เดิม ไปสู่ โครงสร้างเว็บไซต์ อพส. ใหม่ จึงสามารถได้ผลลัพธ์เป็ น เว็บไซต์
อพส. รู ปแบบใหม่ ดังรู ป
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ทีมงานผู้รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ อพส.
มีการคัดสรรที มงาน เพื่อเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดู แลและพัฒนาเว็บไซต์ อพส. และในส่ วน
เว็บไซต์ของกลุ่มงานที่ตอ้ งทาการ Monitor เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องไว้ ดังนี้
- คุณอุทิตย์ พิมพา*
- คุณธนาวุฒิ วงศ์สว่าง*
- คุณพัชราภรณ์ ผ่องจิตร*
- คุณเมธี รัตนดี*
- คุณเสกสรรค์ ปั ญญาฐาน
- คุณไพลิน จับใจ
- คุณธนพงศ์ ศิริกระจ่าง
- คุณชมชนก สัตย์ต่อชาติ
- คุณสุ รศักดิ์ พิชิตธนปัญญา
- คุณจุฑาทิพย์ นิยมรัตน์
- คุณขนิษฐา ภมรพิพิธ

มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

* กรรมการทั้ง 4 ท่านได้มีส่วนร่ วมในการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ อพส. อย่างต่อเนื่ อง ในช่ วง
ที่ยงั ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จนกระทัง่ มีเหตุจาเป็ นต้องลาออก
จากการเป็ นกรรมการ
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ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถรวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเอกสารทางวิชาการของ อพส. ได้
ง่ายและสะดวกมากขึ้น
2. สมาชิก อพส. สามารถติดต่อ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ได้สะดวกมากขึ้น
3. อพส. มีภาพลักษณ์ที่ดี และทันสมัยมากขึ้น
การติดตามและประเมินผล
1. จัดทา Counter Number เพื่อใช้ในการนับจานวนผูช้ มที่เข้าชมเว็บไซต์ของ อพส. และกลุ่ม
งาน

2. ประเมินผลเว็บไซต์ อพส. และกลุ่มงาน โดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ ย Google
Docs และส่ งทางอีเมล์ให้สมาชิ กกลุ่มงานต่างๆ มีผตู ้ อบแบบสอบถามกลับคืน จานวน 24 คน สรุ ปผล
การประเมินเว็บไซต์ มีดงั นี้
- ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี
สถานภาพเป็ นบรรณารัก ษ์ มีก ารเข้าชมเว็บไซต์เป็ นประจา และเข้าชมเว็บไซต์บา้ งเป็ นบางครั้ ง ใน
จานวนเท่ากัน
- ด้านการออกแบบเว็บไซต์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 4.13)
- ด้านเนื้อหาเว็บไซต์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 4.19)
- ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 4.33)
ทั้งนี้ผตู ้ อบแบบถามมีขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้
- น่าจะมีบอร์ ดประกาศหรื อบอร์ ดข่าวสารรวมของทุกหน่วยงาน
- อยากให้มีการลงเว็บไซต์ที่เป็ นปั จจุบนั หลังการประชุมกลุ่มงานของอพส. ทุกครั้ง
เป้ าหมายที่ 2
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดหาวิทยากร
วิทยากร : คุณพัชราภรณ์ ผ่องจิตร
ผูช้ ่วยวิทยากร : คุณสุ รศักดิ์ พิชิตธนปั ญญา
คุณธนพงศ์ ศิริกระจ่าง
คุณชมชนก สัตย์ต่อชาติ
Site admin : คุณเสกสรรค์ ปัญญาฐาน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วิทยาลัยราชพฤกษ์
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2. กาหนดวันเวลาและสถานที่จดั อบรม
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
3. กาหนดกลุ่มเป้ าหมายและทาหนังสื อเชิ ญอบรม
คณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนจากกลุ่มงานต่างๆ
4. ได้มีการให้ Site admin จาลองข้อมู ล เว็บไซต์ อพส. เพื่ อเป็ นตัวอย่าง ให้ผูเ้ ข้าอบรมได้ใช้
ทดลองใช้จริ ง และใช้ปฏิบตั ิการ ระหว่างการฟังบรรยาย ที่ http://www.thaipul.org/site2/
สถานทีด่ าเนินการ
ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ต วิทยาเขต
พัฒนาการ
งบประมาณ
ไม่ ได้ใช้งบประมาณ [งบประมาณที่ ขออนุ มตั ิไ ว้ จานวน 2,600 บาท (สองพันหกร้ อยบาท
ถ้ ว น)] (ประธานกลุ่ ม งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กล่ า วขอบคุ ณ อาจารย์บุ ญ ญาพร มารุ่ ง เรื อง
ผูอ้ านวยการสานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ต ที่ได้ให้การสนับสนุ นและเอื้อเฟื้ อสถานที่ใน
การจัดอบรม และขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ช่วยเตรี ยมการจัดอบรม)
จานวนผู้เข้ าอบรม
จานวน 22 คน :คณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 10 คน
ตัวแทนจากกลุ่มงานต่างๆ
จานวน 12 คน
รายชื่อผูเ้ ข้าอบรม ดังนี้
1. น.ส.ไพลิน จับใจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
2. น.ส.กัลยรักษ์ ชุมเปี ย
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
3. น.ส.กมลชนก เวียงวิวฒั น์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
4. น.ส.รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
5. น.ส.ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
6. น.ส.ขนิษฐา ภมรพิพิธ
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
7. นางไพจิตร เกิดอยู่
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
8. นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
9. น.ส.พัชราภรณ์ ผ่องจิตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
10. น.ส.ทัศนียา เชิดสู งเนิน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
11. นางศิริรัตน์ บุญเตาชู
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
12. นายพรหมมาศ เอ่งฉ้วน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นายสุ รศักดิ์ พิชิตธนปั ญญา
น.ส.พรพันธ์ ชื่นใจ
นายสมศิลป์ ศรี ประภัสสร
นายนฤพนธ์ ปาละกุล
น.ส.ชมชนก สัตย์ต่อชาติ
น.ส.สุ พิศ บายคายคม
น.ส.รานีย ์ นารันนท์
นายธนพงศ์ ศิริกระจ่าง
น.ส.นันทิดา นาคแป้น
นายเสกสรรค์ ปั ญญาฐาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วิทยาลัยราชพฤกษ์

ประมวลภาพการอบรม
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2.3.2 กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
1) รายชื่อคณะทางานกลุ่มงานบริ การสารสนเทศ ประกอบด้วย ที่ปรึ กษา ประธาน รอง
ประธาน เลขานุการ และอนุ กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมกลุ่มงานบริ การสารสนเทศ ดังนี้
1.1) อาจารย์สรัญญา รุ จิเรขเรื องรอง ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ที่ปรึ กษา
1.2) อาจารย์สาวิตรี แสงวิริยภาพ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ประธาน
1.3) อาจารย์พรพันธ์ ชื่นใจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รองประธาน
1.4) อาจารย์สรวีย ์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
เลขานุการ
1.5) อาจารย์สมศิลป์ ศรี ประภัสสร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อนุกรรมการ
1.6) อาจารย์ศิริวรรณ ศิริภิรมย์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
อนุกรรมการ
1.7) อาจารย์ดารารัตน์ ก่าเสริ ฐ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
อนุกรรมการ
1.8) อาจารย์จนั ทนา หลิมสกุล
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
อนุกรรมการ
1.9) อาจารย์ปรัชญาวรรณ จันทะขาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อนุกรรมการ
1.10) อาจารย์สมชาย หิรัญพานิช มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
อนุกรรมการ
1.11) อาจารย์ปนัดดา บุญสิ งห์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อนุกรรมการ
1.12) อาจารย์รัตนา พรหมสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุกรรมการ
1.13) อาจารย์ทวีศกั ดิ์ เพ็ชรทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกริ ก
อนุกรรมการ
1.14) อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อนุกรรมการ
1.16) อาจารย์สุวมิ ล นิยม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อนุกรรมการ
1.17) อาจารย์ทศั นียา เชิดสู งเนิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อนุกรรมการ
1.18) อาจารย์วศิ รุ ต เมืองปลื้ม
มหาวิทยาลัยชินวัตร
อนุกรรมการ
1.19) อาจารย์นริ ศรา อิ่มใจ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
อนุกรรมการ
1.20) อาจารย์ปิยนุช ประใจครบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ
1.21) อาจารย์ชาญยุทธ ชูสุวรรณ วิทยาลัยทองสุ ข
อนุกรรมการ
1.22) อาจารย์ทศั นีย ์ กลิ่นเอี่ยม
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
อนุกรรมการ
1.23) อาจารย์ธญ
ั ญรัตน์ ธิชยั
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
อนุกรรมการ
1.24) อาจารย์สุพุธ เจริ ญศรี
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
อนุกรรมการ
1.25) อาจารย์จุฑาธุช รุ ทระกาญจน์ วิทยาลัยดุสิตธานี
อนุกรรมการ
1.26) อาจารย์ภุมโม คาสอน
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
อนุกรรมการ
1.27) อาจารย์แสงดาว เข็มโคตร มหาวิทยาลัยธนบุรี
อนุกรรมการ
1.28) อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ทัพมีบุญ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อนุกรรมการ
1.29) อาจารย์อธิพงษ์ คิดดี
วิทยาลัยทองสุ ข
อนุกรรมการ
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2) การประชุมกลุ่มงานบริ การสารสนเทศ
กลุ่มงานบริ การสารสนเทศ มีการประชุม 2 เดือน/ครั้ง เพื่อวางแผนการดาเนินงานของ
กลุ่มงานและติดตามผลการทางานของสมาชิก ในวาระของอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่าย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 13 พ.ศ. 2554 – 2556 ได้มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
อบรมฐานข้อมูล 1 ครั้ง ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง เป็ นไปตามแผนดังนี้
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
1/2554 วันพฤหัสบดีที 22 กันยายน 2554
2/2554 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555
3/2555 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555
วันพฤหัสบดีที่17 พฤษภาคม 2555
4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555
5/2555 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน
2555
6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
7/2556 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556

8/2556

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556

สถานที่
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเกริ ก
นิดา้
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วาระการประชุ ม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
อบรมฐานข้อมูล
ประชุม
ศึกษาดูงานนิดา้
ประชุม+แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้การบริ การเชิงรุ ก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา ประชุม+แลกเปลี่ยน
นคร
เรี ยนรู ้การส่ งเสริ ม
การใช้หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ สรุ ปโครงการชุดที่ 1 3
พ.ศ. 2554 - 2556

3) โครงการของกลุ่มงานบริ การสารสนเทศ
3.1) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประสบการณ์งานบริการสารสนเทศร่ วมกัน ของห้ อง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หลักการเหตุผล
ตามที่กลุ่มงานบริ การสารสนเทศ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ของคณะกรรมการพัฒนาเครื อข่าย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ได้มีการจัดประชุมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการต่าง ๆ ที่
เป็ นประโยชน์ และสามารถนามาพัฒนางานบริ การในแต่ละห้องสมุดนั้น ซึ่ งการได้มารวมกลุ่มและเกิด
เครื อข่ายความร่ วมมือขึ้นนี้ สิ่ งที่น่าจะทาให้เกิดประโยชน์จากการประชุมร่ วมกัน คือการถ่ายทอด
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ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายจากแต่ละสถาบันที่มีการดาเนินการ และเกิดผลสาเร็ จ และนามาเล่า
และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบั เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดสถาบันเอกชน รวมทั้งแนะนาวิธีดาเนินการและการแก้ปัญหาระหว่างกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นแนวทางให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในงานบริ การระหว่างกันในองค์ความรู ้ที่สาคัญ
และมีผลในงานบริ การ ให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการทางานบริ การระหว่างห้องสมุดด้วยกัน
3. เพื่อนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็ นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
3.2) โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่ างห้ องสมุดในระดับปฏิบัติการ
หลักการและเหตุผล
สื บเนื่องจากความร่ วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทาให้เกิดมีการรวมกลุ่ม
ในการให้ความร่ วมมือ ในเรื่ องต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มงานบริ การนั้น ได้มีการดาเนิ นงานในความร่ วมมือ
ในหลายด้าน เพื่อให้สามารถพัฒนางานและปรับปรุ งงานบริ การต่างๆ ในห้องสมุดตนเองให้เกิด
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งเรื่ องหนึ่งที่มีส่วนสาคัญก็คือ บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานโดยเฉพาะในระดับปฏิบตั ิการ เป็ นผู ้
มีส่วนสาคัญ ดังนั้นจึงเห็นควรให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานของแต่ละห้องสมุดได้มีโอกาสเปิ ดโลกทัศน์ใหม่ๆ และมี
โอกาสได้เห็น และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ต่างๆ จากการปฏิบตั ิงานระหว่างกันเพื่อเกิด
ประโยชน์และเกิดสัมพันธภาพอันดีในระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบการดาเนินงานและการบริ หารงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละ
สถาบัน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติของผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับปฏิบตั ิงานระหว่างกัน
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงาน
3.3) โครงการอบรมการสื บค้ นฐานข้ อมูล
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบนั รู ปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ มีการจัดหามาให้บริ การหลากหลาย และที่
สาคัญต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ดังนั้นในหลายๆ ห้องสมุดจึงหันมาบอกรับฐานข้อมูล
ออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ในทุกระดับ และในกลุ่มของอาจารย์และ
นักวิจยั โดยให้เกิดความรวดเร็ วและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลบนออนไลน์ ที่สาคัญฐานข้อมูลเหล่านี้
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ยังเป็ นประโยชน์ท้ งั การเรี ยนการสอน และการวิจยั อีกด้วย ซึ่งการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น อาจมีความแตกต่างกัน หรื อเป็ นฐานข้อมูลเดียวกัน แต่ปัญหา
หนึ่งที่เกิดขึ้นคือ แต่ละห้องสมุดเสี ยงบประมาณ ในการบอกรับเป็ นจานวนมาก แต่มีการใช้ฐานข้อมูล
นั้นๆ ไม่คุม้ ค่า อาจสื บเนื่องมาจากการขาดการประชาสัมพันธ์การใช้หรื อผูใ้ ห้บริ การขาดทักษะในการ
สื บค้นทาให้ไม่สามารถให้คาแนะนาหรื อสื บค้นข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้ได้ตรงต่อความต้องการ
ดังนั้นเพื่อให้ผบู ้ ริ การที่ทาหน้าที่ติดต่อ หรื อให้คาแนะนากับผูใ้ ช้โดยตรงของห้องสมุดแต่ละ
สถาบันเกิดทักษะ และสามารถเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการสื บค้น และเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพและสามารถนาไปให้คาแนะนาแก่ผใู ้ ช้ หรื อเพื่อให้ตนเองมีความรู ้ความสามารถ จึงควร
ให้มีโครงการอบรมความรู ้การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ แก่กลุ่มผูใ้ ห้บริ การฐานข้อมูลของห้องสมุดใน
กลุ่มบริ การสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บรรณารักษ์ผใู ้ ห้บริ การฐานข้อมูลออนไลน์ เกิดทักษะการใช้ และสามารถเรี ยนรู ้
วิธีการสื บค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ในการปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อให้เกิดการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพและผูใ้ ช้เกิดความพึงพอใจ
3. เพื่อให้เกิดการใช้ฐานข้อมูลของแต่ละสถาบันที่บอกรับอย่างคุม้ ค่า
3.4) โครงการ ศึกษาดูงาน ด้ านงานบริการสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
หลักการและเหตุผล
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) กลุ่ม
งานบริ การสารสนเทศ ซึ่ งเป็ นกลุ่มของหัวหน้างาน บรรณารักษ์ และผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เป็ นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงานคือเพื่อ
ส่ งเสริ มการผลิตงานทางวิชาการเพื่อเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของบุคลากร เพื่อส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือในการใช้ทรัพยากรร่ วมกันและส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการบริ การวิชาการ และเพื่อให้
ความรู ้ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาการปฏิบตั ิงานในห้องสมุด และเป็ นสื่ อกลางในการ
เผยแพร่ ของข้อมูลข่าวสารระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงเล็งเห็นความสาคัญของการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิก จึงจัดโครงการศึกษา
ดูงานแหล่งบริ การสารสนเทศ / แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีการดาเนิ นงานที่เข้มแข็งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ สานักบรรณสารการพัฒนา อาคารบุญชนะ อัตถากร ถนนเสรี ไทย แขวง
คลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ เพื่อให้สมาชิกและผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รับความรู ้และประสบการณ์
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ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี นาไปสู่ การพัฒนาวงการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศ
ศาสตร์ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มงานบริ การสารสนเทศ (อพส.) ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
ดาเนินงาน ได้เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ จากการศึกษาดูงาน ด้านงานบริ การ สานักบรรณสาร
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง สมาชิก กลุ่มงานบริ การสารสนเทศ (อพส.) ที่เข้าร่ วม
โครงการได้ศึกษาดูงาน ด้านการบริ การร่ วมกัน
3. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มงานบริ การสารสนเทศ (อพส.) สามารถนาเอาองค์ความรู ้ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานมาแบ่งปั นความรู ้ภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพิ่มประสิ ทธิ ผลใน
หน่วยงานของตน
4) สรุ ปโครงการของกลุ่มงานบริ การสารสนเทศ
4.1) สรุ ปโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประสบการณ์ งานบริการสารสนเทศร่ วมกันของห้ อง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สรุ ปผลโครงการ
จากการประชุมกลุ่ม มีสถาบันที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ร่วมกันให้กบั ที่ประชุม
จานวน 2 ครั้ง โดยมีผนู ้ าเสนอจาก 3 สถาบัน ได้แก่
การบริการเชิ งรุ ก โดยตัวแทนจากสานักหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ได้เล่าถึงประสบการณ์
ในการจัดการบริ การในรู ปแบบที่เป็ นเชิงรุ ก คือการจัดเตรี ยมบริ การต่าง ๆ ให้ถึงกลุ่มผูใ้ ช้ เป็ นการช่วย
ให้ผชู ้ ่วยให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความสะดวก รวดเร็ วในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทันต่อความต้องการ
ได้แก่ บริ การ Thesis Service, บริ การ Books on Face, บริ การ Current Content, บริ การ Book Delivery,
โครงการวิทยานิพนธ์ หาง่ายใช้สะดวก, โครงการรับประกันความรวดเร็ วในการนาหนังสื อขึ้นชั้น
ภายใน 3 ชัว่ โมง
การบริการห้ องสมุดเคลื่อนที่ โดยตัวแทนจากสานักหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เล่า ถึง
ประสบการณ์ในการจัดบริ การห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสานักหอสมุดกับผูใ้ ช้บริ การอันนาไปสู่ การเป็ นผูใ้ ช้บริ การตลอดไป (Customer loyalty) รวมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศที่จดั หาเข้ามาให้บริ การได้รับการใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านและการใช้ ห้องสมุด โดยตัวแทนจากสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม ส่ งเสริ มการอ่านและการใช้หอ้ งสมุด เพื่อ
เป็ นการกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้เห็นความสาคัญของแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสาร
สนเทศที่หอ้ งสมุดจัดไว้ให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดการใช้อย่างคุม้ ค่า และเป็ นการสร้าง
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สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูใ้ ช้และผูใ้ ห้บริ การ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามวาระ
และโอกาส การจัดนิทรรศการ การจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด การจัดอบรมการสื บค้นฐานข้อมูลแก่
อาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เป็ นต้น
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. บุคลากรของแต่ละสถาบันได้นาแนวทาง และวิธีการต่าง ๆ ไปปรับใช้กบั หน่วยงาน/สถาบัน
ของตนเอง ให้เกิดประสิ ทธิ ผล
2. เกิดความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึง
กันและกัน
4.2) โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่ างห้ องสมุดในระดับปฏิบัติการ
สรุ ปผลโครงการ
ตลอดวาระของกลุ่มงานบริ การสารสนเทศได้มีการนาผูต้ ิดตามระดับปฏิบตั ิการมาศึกษาดูงาน
จานวน 8 ครั้งจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จานวนผูต้ ิดตามศึกษาดูงาน
17 คน 17 สถาบัน
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ จานวนผูต้ ิดตามศึกษา
ดูงาน 10 คน 5 สถาบัน
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จานวนผูต้ ิดตามศึกษาดูงาน 9
คน 5 สถาบัน
ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกริ ก จานวนผูต้ ิดตามศึกษาดูงาน 5
คน 3 สถาบัน
ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ สานักบรรณ
สารการพัฒนา (นิดา้ ) จานวนผูต้ ิดตามศึกษาดูงาน 34 คน 19 สถาบัน
ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จานวนผูต้ ิดตาม
ศึกษาดูงาน 4 คน 3 สถาบัน
ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จานวนผูต้ ิดตามศึกษาดู
งาน 6 คน 4 สถาบัน
ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จานวนผูต้ ิดตาม
ศึกษาดูงาน 6 คน 4 สถาบัน
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้รับความรู ้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริ หารงาน การจัดและให้บริ การ
2. เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ และความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์จากการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น
และประสบการณ์ระหว่างกัน
3. นาความรู ้ในด้านต่างๆ ของรู ปแบบห้องสมุดสมัยใหม่ มาเป็ นแนวทางการพัฒนาห้องสมุด
ตนเอง
4. นาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริ การด้วยเครื่ องมือที่ทนั สมัยต่างๆ มาปรับปรุ งการ
ให้บริ การ
5. ได้ทราบแนวทางในการพัฒนาการให้บริ การข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์
6. ได้แนวคิดและรู ปแบบการจัดสถานที่ สภาพแวดล้อมที่ดีมาปรับใช้ เพื่อสร้างความรู ้สึก
ประทับใจในบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของห้องสมุด
7. ได้เห็นการจัดการ/การให้บริ การห้องสมุดมีชีวติ คือ ห้องสมุดที่มีลกั ษณะคล้ายกับร้าน
หนังสื อ เช่น ชั้นหนังสื อจะออกแบบให้จดั วางให้อยูใ่ นตาแหน่งที่สามารถดึงดูดให้อยากเดินเข้ามาใช้
บริ การ มีหนังสื อที่ทนั สมัยและหลากหลาย มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริ การหลายจุด มีการจัดมุมต่างๆ อาทิ
มุมสนุกรู ้-สนุกคิด มุมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ มุมวารสาร/นิตยสาร มุมหนังสื อวรรณกรรม/หนังสื อดีที่
ควรอ่าน มุมนัง่ พักผ่อนสบายๆ มุมกาแฟและเครื่ องดื่ม ฯลฯ
8. ได้เห็นการบริ หารงานในรู ปแบบที่ไม่ซบั ซ้อน โครงสร้างที่ง่ายต่อการบริ หารจัดการ และ
ตัดสิ นใจ
9. ได้เห็นรู ปแบบห้องสมุดที่เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมเช่นโครงการสู่ ชุมชนต่างๆ
10. มีการสร้างบรรยากาศในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้เกิดความรู ้สึกสบายในการศึกษาหา
ความรู ้เหมือนอยูบ่ า้ น เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกคุน้ เคยเป็ นกันเอง และสนใจศึกษาหาความรู ้มากขึ้น
11. ได้เห็นความทันสมัยของรู ปแบบอาคาร การตกแต่งภายใน ครุ ภณั ฑ์ เก้าอี้นงั่ อ่าน ให้
ความรู ้สึกสดใส ไม่น่าเบื่อ
12. ได้เห็นถึงการ ใช้ระบบการทางานแบบหมุนเวียน สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้
4.3) โครงการอบรมการสื บค้ นฐานข้ อมูล
สรุ ปผลโครงการ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 กลุ่มงานได้จดั โครงการ การอบรมการสื บค้นฐานข้อมูลเพื่อบริ การ
ตอบคาถาม ณ ห้อง lab คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก โดยเชิญ คุณประภาศรี ทองหลิ่ม
แผนกสนับสนุนฝ่ ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริ ษทั บุค๊ ส์โปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ
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จากัด มาเป็ นวิทยากร ให้ความรู ้ รายละเอียดของเนื้อหาของฐานข้อมูลด้านต่างๆ และมีการสาธิต เข้าใช้
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation and Theses (PQDT) และฐานข้อมูล ABI/Inform Complete อย่าง
ละเอียด ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม เป็ นตัวแทนกลุ่มงานและผูใ้ ห้บริ การสารสนเทศสื บค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของ
กลุ่มงาน ทั้งหมด 16 คน จาก 14 สถาบัน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
บรรณารักษ์ผใู ้ ห้บริ การสื บค้นฐานข้อมูลออนไลน์มีประสบการณ์ ทักษะ และเทคนิคการสื บค้น
มากยิง่ ขึ้นและทราบถึงการค้นหาข้อมูลเชิงลึก เป็ นแนวทางให้มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้บอกรับฐานข้อมูล
แนะนาผูม้ าขอใช้บริ การได้ตรงกับความต้องการมากยิง่ ขึ้น
4.4) โครงการศึกษาดูงานด้ านงานบริการสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
สรุ ปผลโครงการ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ศึกษาดูงาน ด้านงานบริ การสารสนเทศ จานวน 34 คน ผูต้ อบแบบประเมิน
จานวน 34 คน จากเป้าหมายตามแผน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ผลการประเมินจากแบบประเมินชนิด
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ในประเด็น ประเมิน ความพึงพอใจ และการเข้าร่ วมอบรมโครงการ
ศึกษาดูงาน ด้านงานบริ การสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ 4.00 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษาดูงาน
1. นาแนวคิดในการดาเนินงานของห้องสมุด ที่มีความโดดเด่น การจัดโครงสร้างองค์กร การ
บริ หารงานงบประมาณ จานวนบุคลากร วัสดุครุ ภณั ฑ์ และกระบวนการจัดความรู ้ ที่มีคุณภาพ ตลอดจน
เห็นคุณค่า และให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกระดับ ห้องสมุดไม่สามารถดาเนินการไปด้วยคนคนเดียว
แต่ตอ้ งเกิดจากความรัก ความสามัคคีของบุคลากรทัว่ ทั้งองค์กร
2. นาแนวคิดด้านการบริ หารจัดการ ในการพัฒนาปรับปรุ งการบริ การ และนาเสนอบริ การ
ทรัพยากรสารนิ เทศในรู ปแบบต่างๆ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
3. นาแนวคิดการบริ หารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ มาพัฒนาห้องสมุด
4. ได้แนวคิดในการทางานบริ การเชิงรุ กที่ทนั สมัย ตลอดจนการนาเทคโนโลยี เช่น จอ Touch
Sceen ในการทา Digital Book Shelf, Digital memo Board มาใช้ในการบริ การของห้องสมุด เพื่อดึงดูด
ให้ผใู ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจ และเข้ามาใช้บริ การห้องสมุดมากยิง่ ขึ้น
5. การออกแบบ ภูมิทศั น์และการจัดการด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ให้มีสีสัน ทันสมัย มี
บรรยากาศที่ดึงดูดผูเ้ ข้าใช้บริ การ
6. แนวคิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับกับการทางาน และการบริ การที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
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ข้ อสั งเกต
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2. มีโอกาสสร้างความร่ วมมือและกระชับความสัมพันธ์มากยิง่ ขึ้น
3. ได้แนวทางในการนาไปปรับปรุ งการดาเนินงานของหน่วยงานของตนเอง
4. ได้แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการและนาเสนอบริ การทรัพยากรสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ ระหว่างห้องสมุด
5. ได้แนวคิดการบริ หารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ เพื่อการพัฒนาห้องสมุด
ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
ผูบ้ ริ หารห้องสมุดควรให้ความสาคัญ สนับสนุนและส่ งเสริ มให้บุคลากรสามารถมาเข้าร่ วม
ประชุมในกลุ่มคณะทางาน เพื่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างห้องสมุดขึ้นตามเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง
ภาพประกอบ
ประชุ มครั้งที่ 1/2554 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประชุ มครั้งที่2/2555 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ประชุ มครั้งที่ 3/2555 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

อบรมฐานข้ อมูล วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ

ประชุ มครั้งที่ 4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
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ศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ประชุ มครั้งที่ 5/2555 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
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ประชุ มครั้งที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประชุ มครั้งที่ 7/2556 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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ประชุ มครั้งที่ 8/2556 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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2.3.3 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1) รายชื่อคณะทางานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1.1) อาจารย์สุชญั ญา
จีระพันธุ์
1.2) อาจารย์ดาวรัตน์
แท่นรัตน์
1.3) อาจารย์จนั ทร์ ฉาย
วีระชาติ
1.4) อาจารย์ดุษษา
โชติกวิบูลย์
1.5) อาจารย์ศิริรัตน์
บุญเตาชู
1.6) อาจารย์กรรณิ การ์
สุ ธรรมศิรินุกูล
1.7) อาจารย์ปราณี
แสงจันทร์
1.8) อาจารย์ปราณี
ราจวนจร
1.9) อาจารย์ฉลอง
กุสุมาลย์
1.10) อาจารย์ศนั สนีย ์
อดทน
1.11) อาจารย์เบญจภรณ์
อนันต์วณิ ชย์ชา
1.12) อาจารย์วไิ ล
พฤษปัญจะ
1.13) อาจารย์นพรัตน์
นิ่มเจริ ญ
1.14) อาจารย์ณัฐฐ์ศศิ
อติวรพงศ์
1.15) อาจารย์อรุ ณี
เห่งแจ้ง
1.16) อาจารย์สุดา
ทองชิว
1.17) อาจารย์สุจิตรา
แร่ มี
1.18) อาจารย์วศิ รุ จน์
เมืองปลื้ม
1.19) อาจารย์ภทั รกร
พิณทอง
1.20) อาจารย์ปณิ ตา
ดีมานพ
1.21) อาจารย์นนั ทิดา
นาคแป้น
1.22) อาจารย์อรวรรยา
จโนภาส
1.23) อาจารย์อุไรวรรณา
แพงงา
1.24) อาจารย์ธนิสสรา
คงฉิม
1.25) อาจารย์เมตตา
เปรมปรี ด์ ิ
1.26) อาจารย์อุไร
กาญจนาวิโรจน์กุล
1.27) อาจารย์วชั ราภรณ์
ชูสัตยานนท์
1.28) อาจารย์สุพิศ
บายคายคม
1.29) อาจารย์อธิพงษ์
คิดดี
1.30) อาจารย์ศุภากร
คากรณ์

ที่ปรึ กษากลุ่มงาน
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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1.31) อาจารย์เยาวภาณี
รอดเพ็ชร
อนุกรรมการ
2) การประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
จัดการประชุมทุก 2 เดือน จานวน 10 ครั้ง เริ่ มตั้งแต่
ครั้งที่ 13/1/1/2554
23 กันายน 2554
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ครั้งที่ 13/2/1/2555
13 มกราคม 2555
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ว.หัวหมาก
ครั้งที่ 13/3/2/2555
22 มีนาคม 2555
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 13/4/3/2555
24 พฤษภาคม 2555
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ครั้งที่ 13/5/4/2555
9 สิ งหาคม 2555
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ 13/6/5/2555
27 กันยายน 2555
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ครั้งที่ 13/7/6/2555
22 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยศรี ปทุม บางเขน
ครั้งที่ 13/8/1/2556
24 มกราคม 2556
มหาวิทยาลัยเกริ ก
ครั้งที่ 13/9/2/2556
28 มีนาคม 2556
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว.พัฒนาการ
ครั้งที่ 13/10/3/2556
30 พฤษภาคม 2556
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3) โครงการของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.1) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในกระบวนการจัดหา
ชื่ อโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกระบวนการจัดหา

ลักษณะโครงการ

โครงการใหม่

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
หลักการและเหตุผล
คณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน (อพส.) โดย
ความร่ วมมื อของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน ท าให้ เกิ ดการพัฒ นาศัก ยภาพ และความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในหน่วยงาน ดังนั้นกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจึงคานึ งถึงความสาเร็ จ
ของงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึก ษาเอกชน ซึ่ งจากอดี ตถึ งปั จจุ บ นั มี คุณ ค่ายิ่งควรแก่ การบันทึ กและ
ถ่ ายทอดสู่ บุ คลากรของสถาบัน เพื่ อส่ งเสริ มให้เกิ ดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง กลุ่ มงานจึงตระหนักถึ ง
ความสาคัญในการจัดการความรู ้ ในกระบวนการจัดหา เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างคณะทางานกลุ่ม
งานฯ โดยการจัดการความรู ้ที่เกิดจากการนาผลสาเร็ จจากประสบการณ์จริ งมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ซึ่ งถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ที่ จ ะพัฒ นางานจัด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ เพื่ อ การประยุก ต์ใ ช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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จากเหตุ ผ ลดัง กล่ าว คณะท างานกลุ่ ม งานพัฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ จึ ง จัด ท าโครงการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกระบวนการจัดหาขึ้น โดยการศึกษาดูงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบันที่จดั ประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศตามวาระ อันเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสร้างความเข้าใจในด้านการปฏิบตั ิงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไป
ปรับใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนงาน ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและกระตุน้ ให้บุคลากรงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ได้รับความรู ้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งและนาความรู ้ขยายผลสู่ การ
ปฏิบตั ิ
2. เพื่อเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานห้องสมุด นาผลสาเร็ จของการดาเนินงานด้านจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
3. เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน
และนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กบั งานที่ปฏิบตั ิได้
เป้ าหมาย
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกระบวนการจัดหาร่ วมกัน และนา
ความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กบั งานที่ปฏิบตั ิได้
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมกราคม 2555 – กันยายน 2556
สถานทีด่ าเนินการ
ห้องสมุดของสถาบันที่จดั ประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศตามวาระ
วิธีดาเนินการ
1. ประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศตามวาระและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทุกครั้ง
2. นาเสนอการศึกษาดูงานทางเว็บไซต์ของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3. ประเมินผลโดยการสารวจความคิดเห็นคณะทางานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
4. ส่ งผลการดาเนินการโครงการให้ อพส. ชุดที่ 13
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
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ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. บุคลากรงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และนาความรู ้ขยายผลสู่ การปฏิบตั ิ
2. คณะทางานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน
และนาความรู ้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กบั งานที่ปฏิบตั ิได้
ประเมินผล
สารวจความคิดเห็นคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.2) โครงการแลกเปลีย่ นทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ ด้ รับอภินันทนาการ
ชื่ อโครงการ
โครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินนั ทนาการ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ( อพส.)
หลักการและเหตุผล
โครงการแลกเปลี่ ยนทรัพยากรสารสนเทศจัดตั้งขึ้ นเพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่ วมกัน เป็ น
การส่ งเสริ มภารกิจซึ่ งกันและกัน เพื่อร่ วมมือกันพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่ งสถาบันการศึกษาในแต่
ละแห่ งเป็ นแหล่ งสะสมสารสนเทศทั้งสิ้ น ดังนั้น เราจึงควรส่ งเสริ มให้เกิ ดประโยชน์อย่างคุ ม้ ค่าและ
แพร่ หลาย เพื่ อสร้ างวัฒ นธรรมการเรี ยนรู ้ อย่างต่ อเนื่ อง การร่ วมมื อกันเป็ นเครื อข่ ายช่ วยให้ ส มาชิ ก

104
ร่ วมกันกาหนดแนวทางและการพัฒนาการดาเนิ นงานเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดเครื อข่าย
2. เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่ วมกันอย่างคุม้ ค่า
3. เพื่อให้เกิดความร่ วมมือกันระหว่างห้องสมุดเครื อข่าย
เป้ าหมาย
1. เพื่อได้ทรัพยากรสารสนเทศในจานวนที่เพิม่ ขึ้น
2. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อทรัพยากรสารสนเทศ
งบประมาณ
ห้องสมุดแต่ละแห่งพิจารณางบประมาณดาเนินการตามความเหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการ
สิ งหาคม 2554- กรกฎาคม 2556
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศร่ วมกัน
2. ได้แบ่งปั นทรัพยากรสารสนเทศร่ วมกัน
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3. ได้รับความร่ วมมือกันในระหว่างห้องสมุดเครื อข่าย
ประเมินผล
สารวจความคิดเห็นคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.3) โครงการความร่ วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่ อมัลติมีเดีย และฐานข้ อมูล)
โครงการความร่ วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่ อมัลติมีเดีย และฐานข้อมูล)
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
หลักการและเหตุผล
การดาเนิ นงานความร่ วมมื อระหว่างห้องสมุ ดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตั้งแต่แรกเริ่ มจวบจน
ปั จจุ บ นั มี วตั ถุ ป ระสงค์หลัก คื อเน้นความร่ วมมื อระหว่างสถาบัน ซึ่ งสอดคล้องกับ ประกาศสมาคม
ห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่ อง เครื อข่ายและความร่ วมมือระหว่างห้องสมุด รวมถึง
เกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็ นการต่อยอดจาก
การดาเนิ นงานของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ในวาระที่ผา่ นมา กลุ่มงานพัฒนาฯ จึงได้จดั ทา
โครงการความร่ วมมื อการจัดหาทรัพ ยากรสารสนเทศนี้ ข้ ึ น เพื่อเป็ นการพัฒนาความร่ วมมื อระหว่าง
ห้องสมุ ดให้เป็ นรู ปธรรมยิ่งขึ้ น และจะเป็ นแนวทางในการสร้ างข่ายงานห้องสมุ ดสถาบันอุ ดมศึ กษา
เอกชนให้มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืนตลอดไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละสถาบัน
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3. เพื่อยกระดับความร่ วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
เป้ าหมาย
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละสถาบันได้ 10 เปอร์ เซ็นต์
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนสิ งหาคม 2554 – เดือนกรกฎาคม 2556
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ชื่ อโครงการ

106

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ประหยัดงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้แก่สถาบัน
2. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีศกั ยภาพมากขึ้น
3. พัฒนาและยกระดับความร่ วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ต่อเนื่ องและ
ยัง่ ยืน
ประเมินผล
ประเมินผลความพึงพอใจโครงการความร่ วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จากคณะ
ทางานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยจะต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ
80
4) สรุ ปโครงการของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
4.1) สรุ ปการดาเนินงานโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในกระบวนการจัดหา
คณะท างานกลุ่ ม งานพัฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ ในคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและ
เครื อข่ายห้องสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้จดั ทาโครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกระบวนการจัดหา จาก
การประชุมและศึกษาดูงานสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจใน
ด้านการปฏิบตั ิงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถนาความรู ้ ที่ได้รับไปปรับใช้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนงาน ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่องรวม 8 สถาบันดังนี้
1. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก
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2. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
5. สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
6. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
7. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริ ก
8. สานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โดยได้สรุ ปการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกระบวนการจัดหา จากการประชุมที่คณะทางานให้ความรู ้
ระหว่างสถาบันในการปฏิบตั ิงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และจากการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบัน
ต่าง ๆ โดยเน้นดูงานจัดหา และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการถ่ายภาพกิจกรรมพร้อมทั้งนา
เผยแพร่ สรุ ปเนื้ อหาทางเว็บไซต์ของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. บุคลากรงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และนาความรู ้ขยายผลสู่ การปฏิบตั ิ
2. คณะทางานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน
และนาความรู ้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กบั งานที่ปฏิบตั ิได้
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การกาหนดค่ าคะแนนระดับความคิดเห็น
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
การแปลความหมายค่ าเฉลีย่
คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของคณะทางานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจของคณะทางานอยูใ่ นระดับมาก
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจของคณะทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจของคณะทางานอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจของคณะทางานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
สรุ ปผลการประเมินความคิดเห็น โครงการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ในกระบวนการจัดหา
คณะท างานกลุ่ ม งานพัฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ ในคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาระบบและ
เครื อข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกระบวนการ
จัดหา โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมด 30 ชุด ได้รับคืนมาทั้งหมด 30 ชุด คิดเป็ นร้อยเปอร์ เซ็นต์ เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรมแกรม Microsoft Excel หาค่าเฉลี่ย
พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกระบวนการจัดหา อยูใ่ น ระดับ
มาก ค่ าเฉลีย่ 4.43 จากผลการประเมินเมื่อนามาจัดลาดับตามค่าเฉลี่ยสู งสุ ดพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากประสบการณ์ ต รง เรื่ องการศึ กษาดู งานกระบวนการจัดหาจากสถาบันต่าง ๆ มี
ความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ ย 4.84 รองลงมา ความพึงพอใจเกี่ ยวกับโครงการแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ในกระบวนการจัดหา เรื่ องมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ
ค่าเฉลี่ ย 4.65 การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ก่อให้เกิ ดความเข้าใจ ค่าเฉลี่ ย 4.58 ส่ วนวิธีการนาเสนอมี
สรุ ป สาระส าคัญ ของกิ จ กรรม และการน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน ค่ า เฉลี่ ย 4.55 เท่ า กัน
ประโยชน์ที่ได้รับเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 4.39 และความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์โครงการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 4.10 ตามลาดับ
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ
1. ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผเู ้ ข้าใช้เว็บไซต์ของกลุ่มงานต่าง ๆ ได้เข้าถึง
2. ควรมีการเก็บสถิติผเู ้ ข้าชมเว็บไซต์
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4.2) สรุ ปโครงการแลกเปลีย่ นทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ ด้ รับอภินันทนาการ
โครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่ วมกันเป็ นการ
ส่ งเสริ มภารกิจซึ่ งกันและกัน เพื่อร่ วมมือกันพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่ งสถาบันการศึกษาในแต่ละ
แห่ งเป็ นแหล่ งสะสมสารสนเทศทั้ง สิ้ น ดัง นั้น เราจึ งควรส่ งเสริ ม ให้ เกิ ดประโยชน์ อย่า งคุ ้ม ค่ าและ
แพร่ หลาย เพื่ อสร้ างวัฒ นธรรมการเรี ยนรู ้ อย่างต่ อเนื่ อง การร่ วมมื อกันเป็ นเครื อข่ ายช่ วยให้ ส มาชิ ก
ร่ วมกันกาหนดแนวทางและการพัฒนาการดาเนิ นงานเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของทรัพยากรสารสนเทศ
สรุ ปผลการดาเนินการ
ทรัพยากรทีไ่ ด้ รับอภินันทนาการ
ทรัพยากร รอบ ที่ 1
ภาษาไทย
509 ชื่อเรื่ อง 673 เล่ม
ภาษาอังกฤษ
110 ชื่อเรื่ อง 186 เล่ม
วิทยานิพนธ์
114 ชื่อเรื่ อง 180 เล่ม
สื่ อโสตฯ
12 ชื่อเรื่ อง 28 ชิ้น
รวมทั้งสิ้ น
745 ชื่อเรื่ อง 1,067 เล่ม
ทรัพยากร รอบที่ 2
ภาษาไทย
159 ชื่อเรื่ อง 165 เล่ม
ภาษาอังกฤษ
31 ชื่อเรื่ อง
32 เล่ม
วิทยานิพนธ์
54 ชื่อเรื่ อง 120 เล่ม
สื่ อโสตฯ
6 ชื่อเรื่ อง 131 ชิ้น
รวมทั้งสิ้ น
250 ชื่อเรื่ อง 448 เล่ม
ทรัพยากรทีม่ ีการแลกเปลีย่ น
ทรัพยากรรอบที่ 1
ภาษาไทย
11 ชื่อเรื่ อง
11 เล่ม
ภาษาอังกฤษ
6 ชื่อเรื่ อง
6 เล่ม
สื่ อโสตฯ
1 ชื่อเรื่ อง
1 ชิ้น
รวมทั้งสิ้ น
17 ชื่อเรื่ อง
17 เล่ม
ผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุ ปผลการดาเนิ นงานของโครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่ได้รับอภินนั ทนาการ อยูใ่ นระดับดี
มาก ค่ าเฉลี่ย 4.56 หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 91.2 ซึ่ งแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งสิ้ น 22 ฉบับ จาก 30 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ73.33
ข้ อเสนอแนะ
จากการประเมินผลโครงการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกโครงการได้รับความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี มาก และทุ กโครงการมี ป ระโยชน์ ต่อสมาชิ ก ดังนั้น ทั้ง 3 โครงการ ควรจะมี การ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง มีบางโครงการ เช่ น โครงการแลกเปลี่ ยนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินนั ทนา-
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การ โครงการนี้ จะนาหนังสื อดังกล่าวที่แต่ละสถาบันบริ จาคมานั้น นาไปบริ จาคที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิบูลย์บริ หารธุ รกิจ รามอินทรา (VBAC) ต่อไป
4.3) สรุ ปโครงการความร่ วมมื อการจั ดหาทรั พ ยากรสารสนเทศ (สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่ อมัลติมีเดีย และฐานข้ อมูล)
โครงการความร่ วมมื อการจัดหาทรั พ ยากรสารสนเทศ (สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ สื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์ สื่ อ
มัล ติ มี เดี ย และฐานข้อมู ล ) กลุ่ ม งานพัฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อช่ วยประหยัด
งบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละสถาบัน เพื่อเพิม่ ศักยภาพของงานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน และยกระดั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนให้ ต่ อ เนื่ อ งและยัง่ ยืน โดยการส ารวจความคิ ด เห็ น จากสถาบัน ต่ า งๆ ใน
คณะทางานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศถึงความสนใจ และความต้องการในการรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการบอกรับ
การดาเนิ นงานตามโครงการมีท้ งั การเชิ ญตัวแทนจากบริ ษทั ต่างๆ และการแบ่งปั นความรู ้และ
ข้อมูลได้รับความสนใจมากที่สุดจานวน 3 ฐาน จากตัวแทนของกลุ่มงานพัฒนาฯ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
ฐานข้ อมู ล Turnitin เป็ นฐานข้อมูลเพื่อให้บริ การตรวจสอบเพื่ อป้ องกันการละเมิดลิ ขสิ ท ธิ์
สิ่ งพิมพ์ออนไลน์ พร้อมทั้งชี้ แหล่งข้อมูลที่ปรากฏว่าซ้ า และแสดงรายการดังกล่าวเป็ นแถบสี และระดับ
เปอร์ เซ็นต์การเทียบซ้ า ซึ่ งรายงานต้นฉบับที่แสดงออกมานั้นทาให้ง่ายต่อผูส้ อนในการติดตาม และแปล
ผล เพื่อประกอบวิจารณญาณของผูส้ อนในการพิจารณาประเมิ นผลงานชิ้ นนั้นซึ่ งได้เชิ ญตัวแทนจาก
บริ ษทั Book Promotion and Service มานาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวฐานข้อมูล รวมไปถึงวิธีการใช้ ในการ
ประชุ มครั้งที่ 13/5/4/2555 เมื่ อวันที่ 9 สิ งหาคม 2555 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่ อประสม) ชั้น 2
อาคารบรรณสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ฐานข้ อมูล JSTOR ให้เนื้ อหาครอบคลุมวารสารย้อนหลังด้านสาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงิน
การตลาด การจัดการ การประเมินความเสี่ ยง ศาสนาและปรัชญา การศึกษา ดนตรี กฎหมายและจิตวิทยา
ให้รายละเอียดที่สืบค้นได้ในรู ปบรรณานุกรมและบทความฉบับเต็ม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตาม
เว็บไซต์ http://www.jstor.org เป็ นฐานข้อมูลที่ไม่มีตวั แทนอยูใ่ นประเทศไทย ทางกลุ่มงานจึงได้รับ
ความอนุ เคราะห์ จากตัวแทนกลุ่ ม งานจากมหาวิท ยาลัย อัส สั ม ชัญ ในการให้ ข ้อมู ล เกี่ ย วฐานข้อ มู ล
ดังกล่าวในการประชุ มครั้งที่ 13/7/6/2555 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุ ม 2A01 ชั้น 12
โซน A อาคาร 11 สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรี ปทุม บางเขน
ฐานข้ อมูล Emerald Management Plus เป็ นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสาขา
การจัด การธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์ การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจัด การความรู ้ แ ละสารสนเทศ
บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกว่า 370 ชื่ อ ซึ่ งจะมีการเพิ่มจานวน
วารสารเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 จนถึงปั จจุบนั และสาระสังเขปย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989
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ซึ่งได้เชิญตัวแทนจากบริ ษทั EBSCO International Inc. มานาเสนอข้อมูล พร้อมทั้งแนะนาวิธีการใช้ ใน
การประชุ มครั้งที่ 13/8/1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุ ม 1217 ชั้น 2 อาคาร ดร.เกริ ก
มังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริ ก
สาหรับการติดตามและประเมินผลโครงการนั้น กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้ทาการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการความร่ วมมื อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่ อมัลติมีเดีย และฐานข้อมูล) จากคณะทางานของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ซึ่ งผลการประเมินพบว่า สมาชิ กกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากทีส่ ุ ด ค่าเฉลี่ย 4.17 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 83.34
สรุ ป
จากผลการประเมิ น โครงการต่างๆ ทุ ก โครงการได้รับ ความพึ งพอใจอยู่ในระดับ ดี มาก ทุ ก
โครงการมีประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิ บตั ิงาน และเป็ นการพัฒนาบุคลากรในวิชาชี พที่สามารถนาไป
ประยุกต์และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้
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2.3.4 กลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
1) รายชื่อคณะทางานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
1.1) นางไพจิตร เกิดอยู่
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
1.2) นางสาวรัศมี ประทา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.3) นางสาวสุ ชีรา ทองศิริ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.4) นางสาวพุทธชาด สุ ขสอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1.5) นางพรมมาศ เอ่งฉ้วน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1.6) นางกนกวรรณ จันทร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1.7) นางสุ พตั รา พูนแก้ว
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
1.8) นางกฤษดา วิชยั สื บ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
1.9) นางสาวนุษา สุ ขบุญพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1.10) นางณิ ชาภัทร์ อมรจุติ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1.11) นางสาวมัฑนา สุ วรรณ มหาวิทยาลัยเกริ ก
1.12) นางสาวปนิตา ดีมานพ มหาวิทยาลัยธนบุรี
1.13) นางสาววันทิพย์ แสงพันธุรุง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1.14) นายชาญยุทธ ชูสุวรรณ วิทยาลัยทองสุ ข
1.15) นางสาวรจนีย ์ นาริ นนท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1.16) นางสาวจิระวรรณ อุทศั น์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
1.17) นางสาวสุปรี ยา มหาสมบัติกลุ วิทยาลัยราชพฤกษ์
1.18) นางสาวธนิสสรา คงฉิ ม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1.19) นางสาวนวลักษณ์ กลางบุรัมย์ มหาวิทยาลัยเนชัน่
1.20) นางสาวฉวีวรรณ เพชรประสม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
1.21) นางสาวเยาวภานี รอดเพ็ชร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1.22) นางสาววิภารัตน์ ทะปัญญา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1.23) นางสาวอรวรรยา จโนภาส วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
1.24) นางวัชราภรณ์ ชูสตั ยานนท์ วิทยาลัยดุสิตธานี
1.25) นางสาวกัลยรักษ์ ชุมเปี ย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

2) การประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จัดการประชุมทุก 2 เดือน
จานวน 10 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1/2554
23 กันยายน 2554
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ครั้งที่ 2/2555
13 มกราคม 2555
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ว.หัวหมาก
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ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่

3/2555
4/2555
5/2555
6/2555
7/2555
8/2556
9/2556
10/2556

22 มีนาคม 2555
24 พฤษภาคม 2555
9 สิ งหาคม 2555
27 กันยายน 2555
22 พฤศจิกายน 2555
24 มกราคม 2556
28 มีนาคม 2556
30 พฤษภาคม 2556

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม บางเขน
มหาวิทยาลัยเกริ ก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว.พัฒนาการ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

3) โครงการกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
3.1) โครงการรวบรวมหัวเรื่ องใหม่
ชื่ อโครงการ
โครงการรวบรวมหัวเรื่ องใหม่
ลักษณะโครงการ
สร้างองค์ความรู ้ร่วมกัน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หลักการและเหตุผล
การวิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ เป็ นกระบวนการสาคัญที่ ห้องสมุ ดจะต้องดาเนิ นการกับ
สิ่ งพิมพ์ทุกประเภท เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถค้นหา หรื อยืมออกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยบรรณารักษ์
เป็ นผูด้ าเนิ นการตามขั้นตอนที่ ห้องสมุดแต่ละแห่ งกาหนด ห้องสมุดอาจจะเลื อกฐานข้อมู ลห้องสมุ ด
อัตโนมัติ และระบบจัดหมวดหมู่ที่เหมาะสมแตกต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่ งที่เหมือนกันคือการกาหนด
หัวเรื่ อง เพราะเป็ นเครื่ องมือสาคัญ ที่สามารถช่วยให้ผใู ้ ช้ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้ อหาสิ่ งพิมพ์ที่ตอ้ งการ
ได้อย่างกว้างขวาง โดยคู่มือกาหนดหัวเรื่ องไม่ทนั สมัย กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจึงมี
แนวคิดจะแก้ปัญหานี้โดยจัดทาโครงการรวบรวมหัวเรื่ องใหม่ สาหรับใช้ร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. กาหนดหัวเรื่ องใหม่เพื่อเป็ นประโยชน์ร่วมกัน
2. เพื่อให้บรรณารักษ์สามารถทางานได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
3. เพื่อให้กลุ่มงานได้มีหวั เรื่ องใหม่ใช้กบั สิ่ งพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
มีหวั เรื่ องใหม่
เป้ าหมาย
มีหวั เรื่ องใหม่ 30 หัวเรื่ อง
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ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2555- เมษายน 2556
วิธีดาเนินการ
1. สมาชิกกลุ่ม นาเสนอหัวเรื่ องเพื่อพิจารณาร่ วมกัน
2. รวบรวมหัวเรื่ องที่พิจารณาแล้ว นาไปประกอบการปฏิบตั ิงาน
3. หัวเรื่ องเฉพาะ ปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละสาขา นามาเสนอสมาชิกกลุ่มงาน
4. สรุ ปโครงการ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
มีหวั เรื่ องใหม่ใช้ปฏิบตั ิงานภายในกลุ่มงาน
3.2) โครงการความร่ วมมือการจัดการหนังสื อค้ าง [Backlogs]
ชื่ อโครงการ
โครงการความร่ วมมือจัดการหนังสื อค้าง [Backlogs]
ลักษณะโครงการ
พัฒนากลุ่มงาน
หน่ วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
หลักการและเหตุผล
หนังสื อค้าง เป็ นหนังสื อที่ได้รับการจัดหาเข้ามาในห้องสมุด ด้วยวิธีการบริ จาค แลกเปลี่ ยน
การผลิตหรื อทาสาเนาขึ้นใหม่ และห้องสมุดได้ลงทะเบียนแต่ยงั ไม่ ผ่าน กระบวนการวิเคราะห์หมวดหมู่
ทารายการและให้บริ การ ซึ่ งเกิดจากสาเหตุหลายๆ ด้าน เช่น บรรณารักษ์ไม่เพียงพอ มีผบู ้ ริ จาคหนังสื อ
ในปริ มาณมากๆ โดยห้องสมุดไม่มีนโยบายที่ชดั เจนในการรับบริ จาคทั้งด้านเนื้ อหาและปริ มาณ ดังนั้น
การมีหนังสื อค้าง เป็ นผลเสี ยทั้งกับผูใ้ ช้และห้องสมุด จึงจาเป็ นต้องหาวิธีการดาเนินการโดยจัดโครงการ
ความร่ วมมือการจัดการหนังสื อค้าง [Backlogs] ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศร่ วมมือการดาเนินการจัดการหนังสื อค้าง
2. เพื่อดาเนินการหนังสื อค้างอย่างเป็ นระบบ
3. สามารถนาหนังสื อค้างออกบริ การ
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
หนังสื อค้างสามารถออกให้บริ การได้
เป้ าหมาย
แล้วเสร็ จเดือนกุมภาพันธ์ 2556
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ระยะเวลาการดาเนินการ
เดือนกันยายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556
วิธีการดาเนินการ
1. แต่ละสถาบันส่ งรายชื่อหนังสื อค้างของแต่ละสถาบันใน Facebook e-mail ให้สมาชิกของ
กลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
2. แต่ละสถาบันช่วยตรวจสอบรายชื่อหนังสื อค้างในแต่ละสถาบันมีที่ใดบ้าง เพื่อกาหนด
เลขหมู่และหัวเรื่ อง
3. แจ้งหมวดหมู่ หัวเรื่ องของหนังสื อค้างกับสถาบัน เพื่อดาเนินการออกบริ การ
4. แลกเปลี่ยนความรู ้การจัดการหนังสื อค้างเพื่อไม่ให้เกิด Backlogs ในโอกาสต่อไป
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
หนังสื อค้างของแต่ละสถาบัน สามารถลงรายการบรรณานุกรมและออกบริ การได้อย่างรวดเร็ ว
3.3) โครงการแบ่ งปันความรู้ ส่ ู ชุมชน
ชื่ อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการ แบ่งปั นความรู ้สู่ชุมชน
บริ การสังคม
กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)

หลักการและเหตุผล
เยาวชนในวันนี้ คือกาลังสาคัญของชาติในวันหน้า การให้การศึกษาในชั้นเรี ยนเพียงอย่างเดียว
คงไม่เพียงพอสาหรับสถานการณ์ ในปั จจุบนั ห้องสมุดเป็ นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ สามารถช่ วย
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และผลักดันให้เยาวชนเหล่านั้นเป็ นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีความรู ้ ทันต่อเหตุการณ์
กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีความตระหนักในเรื่ องนี้ จึงจัดให้มีโครงการแบ่งปั นความรู ้
สู่ ชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมสื่ อการเรี ยนรู ้ อาทิ หนังสื อ วารสาร นิตยสารจากห้องสมุดสมาชิก อพส.
ประมาณ 300 เล่ม
2. เพื่อจัดสื่ อการเรี ยนรู ้จากข้อ 1 ให้โรงเรี ยนที่คดั เลือกไว้ 1 โรงเรี ยน
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ได้แบ่งปั นความรู ้สู่ชุมชน 1 โรงเรี ยน
เป้ าหมาย
จัดหาหนังสื อให้ได้ไม่ต่ากว่า 300 เล่ม
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ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2555 - ตุลาคม 2555
วิธีการดาเนินการ
1. คัดเลือกโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา 1 โรงเรี ยน
2. รวบรวมหนังสื อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากห้องสมุดสมาชิ ก อพส.
2. ประสานงานกับโรงเรี ยนเพื่อดาเนินการตามโครงการ
3. นาหนังสื อและอุปกรณ์ต่าง ๆ มอบให้โรงเรี ยน
งบประมาณ
รับบริ จาคจากบริ ษทั สานักพิมพ์ และ กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฯลฯ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้แบ่งปั นความรู ้สู่ชุมชน
2. ได้ เสริ มสร้างนิสัยรักการอ่านให้เยาวชน
3. สมาชิกภายในกลุ่มงานมีส่วนร่ วมในการบริ การสังคม
3.4) โครงการเครื อข่ ายทางสั งคมของกลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
[Facebook]
ชื่ อโครงการ
ลักษณะโครงการ
หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเครื อข่ายทางสังคมของกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
(Facebook)
พัฒนากลุ่มงาน
กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั การติดต่อสื่ อสารทางอินเตอร์ เน็ตเป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่ หลาย การกระจายข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว Facebook เป็ นเครื อข่ายทางสังคมที่มีผนู ้ ิยมใช้งานกันมากที่สุด เพียง
แค่ ล งทะเบี ย นเป็ นสมาชิ ก กับ Facebook ผูใ้ ช้ส ามารถแบ่ งปั นข้อมู ล รู ป ภาพ ร่ วมกัน และสามารถ
โต้ตอบข้อมูลกันบนเว็บไซต์ได้ Facebook ใช้งานได้ง่าย เป็ นการสื่ อสารแบบ 2 ทาง ผูใ้ ช้ยงั สามารถ
สร้ า งเนื้ อ หาแลกเปลี่ ย นและกระจายข้อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ แบ่ ง ปั น กัน ได้ท้ ัง ระดับ บุ ค คล กลุ่ ม หรื อ
องค์กร อีกทั้งยังช่ วยสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูใ้ ช้ในกลุ่มต่างๆ จนเกิ ดเป็ นเครื อข่ายทางสังคม
บนโลกออนไลน์ที่สามารถเชื่ อมโยงกันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
อพส. ตระหนัก ถึ ง ข้อ ดี ข อง Facebook ดัง กล่ า ว จึ ง ได้จ ัด ท าโครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มงานฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะทางานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
2. เพื่อส่ งเสริ มการแบ่งปั นข้อมูล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การท างานให้ เกิ ด ความสะดวกและรวดเร็ ว ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่า ง
คณะทางานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
มี เครื อข่ ายทางสั งคมกลุ่ ม งานวิเคราะห์ ท รั พ ยากรสารสนเทศ อพส. และเพิ่ ม ช่ องทางการ
สื่ อสารของคณะทางานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ อพส.
เป้ าหมาย
1. มี Facebook สื่ อสารในกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
2. คณะทางานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิ เทศ อพส. มีความพึงพอใจต่อโครงการ ไม่ต่ า
กว่า 80%
ระยะเวลาการดาเนินการ กันยายน - มีนาคม 2555
วิธีการดาเนินงาน
1. สร้างเครื อข่ายสังคม Facebook
2. เพิ่มรายชื่อคณะทางานกลุ่มฯ เข้าไปในเครื อข่ายทางสังคม
3. เริ่ มใช้งาน
4. ประเมินโครงการ
ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
คณะท างานกลุ่ ม งานวิเคราะห์ ท รั พ ยากรสารสนเทศ มี สั ม พันธภาพที่ ดีระหว่างกัน มี ค วาม
ร่ วมมือ และการติดต่อสื่ อสารระหว่างคณะทางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) สรุ ปโครงการกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
สรุ ปการดาเนินงานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศปี 2554 – 2556 ใน
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
ลาดับ
ชื่ อโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการรวบรวม
หัวเรื่ องใหม่
2 โครงการความ
ร่ วมมือการจัดการ

ค่ าเป้าหมาย
ตัวบ่ งชี้
หัวเรื่ องใหม่
ไม่นอ้ ยกว่า 30
หัวเรื่ อง
หนังสื อค้างสามารถ ดาเนินการให้
ออกบริ การได้
แล้วเสร็ จ
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
ได้หวั เรื่ องใหม่ 47 หัวเรื่ อง รอพิจารณา 27
หัวเรื่ อง
มีสถาบันที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้ดาเนินการ
จัดการหนังสื อค้าง 4 สถาบันคือ มหาวิทยาลัย
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ลาดับ
ที่

ชื่ อโครงการ/
กิจกรรม
หนังสื อค้าง
[Backlogs]

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

3

โครงการแบ่งปั น
ความรู ้สู่ชุมชน

แบ่งปันความรู ้สู่
ชุมชน 1 โรงเรี ยน

4

โครงการเครื อข่าย
ทางสังคมของกลุ่ม
งานวิเคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ
[Facebook]

มี Facebook ของ
กลุ่มงานวิเคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ

ค่ าเป้าหมาย
ตัวบ่ งชี้
พฤษภาคม
2556

ผลการดาเนินงาน

ธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ และ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปัจจุบนั
หนังสื อค้างได้ออกบริ การได้สาเร็ จทุก
สถาบัน
จัดหาหนังสื อ ได้มอบหนังสื อวารสารและสื่ อโสตทัศน์
ให้ได้ไม่นอ้ ย
จานวน 1,275 รายการให้โรงเรี ยนบึงเทพ
กว่า 300 เล่ม
พญา อ.บางน้ าเปรี้ ยว จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 56
ใช้ Facebook
กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ใช้
เป็ นช่องทางการ Facebook ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกลุ่ม
สื่ อสารระหว่าง ในเรื่ องการนัดประชุมกลุ่ม การติดตาม
กลุ่ม
ความก้าวหน้าโครงการ เป็ นการเพิ่มช่อง
ทางการสื่ อสารของกลุ่มงาน

4.1) สรุ ปโครงการรวบรวมหัวเรื่ องใหม่ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อกาหนดหัวเรื่ องใหม่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ทางานได้รวดเร็ วขึ้น มีหวั เรื่ องใช้กบั สิ่ งพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม
ผลการดาเนินงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศได้เสนอหัวเรื่ องเพื่อพิจารณาทั้งหมด
74 หัวเรื่ อง ผ่านการพิจารณา 47 หัวเรื่ อง ไม่ผา่ นและรอการพิจารณา จานวน 27 หัวเรื่ อง ดาเนินการ
บรรลุเป้ าหมายและตัวบ่งชี้ความสาเร็ จ โครงการนี้กลุ่มได้พิจารณาให้เป็ นโครงการต่อเนื่องต่อไป
หัวเรื่ องทีผ่ ่านการพิจารณา มีดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

หัวเรื่ องทีผ่ ่านการพิจารณา
มาร
กองทุนผูส้ ู งอายุ
การก่อความไม่สงบ
กิเลส
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จุลินทรี ยใ์ นอากาศ
ผูป้ ระกันตน

สถาบันทีเ่ สนอ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
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ลาดับที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

หัวเรื่ องทีผ่ ่านการพิจารณา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
การเรี ยนรู ้องค์การ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เบญจขันธ์ (พุทธศาสนา)
สหกิจศึกษา
การเปิ ดรับข่าวสาร
ภาษาอูรักลาโว้ย
ภาษาชาวไทยใหม่
สิ่ งแวดล้อม--คดีและการสู ้คดี
ความขัดแย้งทางสิ่ งแวดล้อม
ต้นทุนความเจ็บป่ วย
สัญญาซื้ อขายโลหะเงินล่วงหน้า
สัญญาซื้ อขายน้ ามันดิบล่วงหน้า
สัญญาทางปกครอง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ความผิดฐานลักทรัพย์
วรรณกรรมแปล
การลงคะแนนเสี ยงอิเล็กทรอนิก
แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
การชุมนุมสาธารณะ
กระดานข่าว (คอมพิวเตอร์ )
กลุ่มอาการก่อนระดู
การค้ามนุษย์
การเคลื่อนไหวของโลก
การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
ชุมชนออนไลน์
สิ นค้าฟุ่ มเฟื อย
หนี้ครัวเรื อน

สถาบันทีเ่ สนอ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ม.ธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ลาดับที่
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

หัวเรื่ องทีผ่ ่านการพิจารณา
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง
แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบตั ิการ)
Insurgency
Standard deviation
Asian economic community
Organizational learning
Online social networks
Cooperative education
Electronic voting
Prehistoric sites

สถาบันทีเ่ สนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ม.หัวเฉียวฯ
ม.หัวเฉียวฯ
ม.หัวเฉียวฯ
ม.หัวเฉียวฯ
ม.หัวเฉียวฯ
ม.หัวเฉียวฯ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

4.2) สรุ ปโครงการความร่ วมมือการจัดการหนังสื อค้ าง [Backlogs] โครงการนี้เป็ น
โครงการจัดการหนังสื อที่เข้ามาในห้องสมุดด้วยวิธีการต่าง ๆ และยังไม่ผา่ นกระบวนการวิเคราะห์
หมวดหมู่และทารายการให้บริ การ เป็ นผลเสี ยเกิดขึ้นกับผูใ้ ช้บริ การ กลุ่มงานได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในแต่
ละสถาบันในการจัดการหนังสื อค้างเพื่อเป็ นแนวทางให้สถาบันอื่น ๆ จัดการหนังสื อค้างได้ ในปี 25542556 ได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จาก 4 สถาบัน คือ
1. ศูนย์ สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวธิ ีการจัดการหนังสื อค้างโดยการจัด
โครงการกาหนดการวิเคราะห์หมวดหมู่ตามจานวนที่มีหนังสื อค้างโดยใช้งบประมาณเป็ นค่าล่วงเวลาให้
แล้วเสร็ จตามกาหนดและงบประมาณ และจะไม่มีการค้างหนังสื อโดยกาหนดการจัดหาและการออก
บริ การเป็ นเปอร์ เซ็นต์ที่เหมาะสม
2. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต หนังสื อทัว่ ไปดาเนินการลงทะเบียนและรายการทาง
บรรณานุกรมเบื้องต้นลงฐานข้อมูล เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการจะดาเนินให้แล้วเสร็ จภายใน 1 ชัว่ โมง นอกจากนั้น
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สิ่ งพิมพ์ประเภทงานวิจยั จะเปลี่ยนระบบหมวดหมู่จาก LC เป็ น Local Call Number เช่น วจ ART ศ62ด
94 2547 (รหัสงานวิจยั อักษรย่อคณะ อักษรตัวแรกผูแ้ ต่ง เลขผูแ้ ต่ง อักษรตัวแรกชื่ อเรื่ อง เลขอักษรชื่อ
เรื่ อง ปี การศึกษางานวิจยั )
3. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย กาหนดนโยบายการคัดเลือกหนังสื อที่ไดรับ
บริ จาคที่รัดกุม ชัดเจน เนื้อหาต้องทันสมัย ลดฉบับซ้ า และจาหน่ายออก แล้วระดมบรรณารักษ์
หมุนเวียนจากแผนกอื่น ๆที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หมวดหมู่ช่วยดาเนิ นการ สัปดาห์ละ 3-4 วัน
จนกว่าหนังสื อค้างจะแล้วเสร็ จ
4. ศูนย์ บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ลดภาระงานการจัดซื้ อ
หนังสื อของบรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไปยังหน่วยงานอื่นเพื่อให้บรรณารักษ์รับงาน
วิเคราะห์หมวดหมู่ สาหรับหนังสื อภาษาจีน อาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนช่วยวิเคราะห์เนื้อหา
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4.3) สรุ ปโครงการแบ่ งปั นความรู้ ส่ ู ชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ การสังคม ส่ งเสริ ม
การอ่านให้เด็กที่ยงั ด้อยโอกาส และแบ่งปั นทรัพยากรสารสนเทศสู่ ชุมชน
ผลการด าเนิ น งาน ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 30 สิ งหาคม 2555 กลุ่ ม งานวิ เคราะห์ ท รั พ ยากร
สารสนเทศร่ วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ตที่ จดั ออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุ ดเพื่อน้องที่ดาเนิ นการ
ต่อเนื่ องในชนบทเป็ นปี ที่ 3 ได้จดั หาหนังสื อ จานวน 1,034 เล่ ม วารสาร 214 ฉบับ สื่ อโสตทัศ น์ 18
รายการ และอุปกรณ์การเรี ยนสาหรับเด็ก รวมทั้งเสื้ อผ้า ขนม มอบให้ กับโรงเรี ยนบึงเทพยา อ.บางน้ า
เปรี้ ยว จ.ฉะเชิ งเทรา ได้ดาเนิ นการบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ สาหรับโครงการนี้ กลุ่ มงานจะดาเนิ นการ
ต่อเนื่องในวาระต่อไป
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3.4) สรุ ปโครงการเครื อข่ ายทางสั งคมของกลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
[Facebook] มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะทางานกลุ่ม ให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร
ผลการดาเนินงาน โครงการเครื อข่ายทางสังคมของกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
(Facebook) ได้ล งทะเบี ย นเพื่ อ เป็ นสมาชิ ก กับ Facebook เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม 2554 ได้เพิ่ ม รายชื่ อ ของ
สมากชิ กกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เข้าไปในเครื อข่ายทางสังคมครั้งแรก 3 คน และได้เริ่ ม
ใช้งานเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ปั จจุบนั มีรายชื่อเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มงานวิเคราะห์ฯ ทั้งหมด 24
คน กลุ่ ม งานวิเคราะห์ ท รั พ ยากรสารสนเทศ ได้ใ ช้ เครื อ ข่ ายทางสั ง คม Facebook เป็ นช่ อ งทางเพื่ อ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน Facebook เป็ นช่ องทางการสื่ อสารทั้งพูดคุ ยกันแบบ Chat กัน หรื อเป็ นแบบ
ข้อความ (message) เพื่ อให้เพื่ อนตอบกลับที หลังและได้ใช้ Facebook การส่ งข้อมู ล การแลกเปลี่ ยน
เช่ นการแสดงไฟล์ขอ้ มูลจดหมายเชิ ญประชุ ม ระเบียบวาระการประชุ ม รายงานการประชุ ม โครงการ
ต่ างๆ ของกลุ่ ม งานวิเคราะห์ ท รั พ ยากรสารสนเทศ โดยเก็ บ ไว้ใ นส่ วนของ Notes (My Notes) ส่ ว น
รู ป ภาพแสดงไว้ใ น Photos ท าให้ ก ารกระจายข้อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การสื่ อ สารในกลุ่ ม งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
คณะทางานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทุกคน สามารถเปิ ดเข้า Facebook ของกลุ่ม
งานวิเคราะห์ ท รัพยากรสารสนเทศเพื่ อมาดู พู ดคุ ยกัน โหลดไฟล์ขอ้ มู ล รู ป ภาพต่ างๆ ได้ตลอดเวลา
รวมทั้ง แสดงภาพ หรื อข้อมู ลของตัวเองบน Facebook ได้ดว้ ยตัวเองได้ทนั ที เพราะคณะทางานกลุ่ ม
งานวิ เคราะห์ ท รั พ ยากรสารสนเทศทุ ก คนมี E-mail และ Password เพื่ อ เข้า ใช้ ง าน ใน Facebook
ปัจจุบนั คณะทางานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศได้ใช้ Facebook ของกลุ่มงานมากขึ้น

124

การประเมินโครงการ
คณะท างานกลุ่ ม งานวิเคราะห์ ท รั พ ยากรสารสนเทศมี สั ม พัน ธภาพที่ ดี ระหว่างกัน มี ค วาม
ร่ วมมือกันมากขึ้น การติดต่อสื่ อสารระหว่างคณะทางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สะดวกและรวดเร็ ว
มีการแบ่งปั นข้อมูล (ไฟล์ขอ้ มูล รู ปภาพ) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท้ งั เรื่ องงานของคณะทางานกลุ่ม
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และ เรื่ องราวต่างๆ ในชี วิตประจาวัน คณะทางานกลุ่มงานวิเคราะห์
ทรั พ ยากรสารสนเทศส่ วนมากมี ค วามพึ ง ใจในงานใช้ง าน Facebook สื่ อ สารในกลุ่ ม งานกลุ่ ม งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศร่ วมกัน
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2.4 รายงานการเงิน
สรุ ปบัญชี รายรับ – รายจ่ าย
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
วันที่ 19 สิ งหาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2556
รายรับ
274,523.16
บาท
รายจ่าย
21,847.00
บาท
คงเหลือ เป็ นจานวนเงิน
252,676.16
บาท
(สองแสนห้ าหมื่นสองพันหกร้ อยเจ็ดสิ บหกบาทสิ บหกสตางค์ )
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3. ภาคผนวก
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3.1 ประกาศ ที่ 3/2554 เรื่ อง แต่ งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย วาระสิ งหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556
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3.2 ประกาศ ที่ 9/2554 เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายทรั พยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีการศึกษา
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย วาระสิ งหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556
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