สรุปผลการดาเนินงาน ช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๗
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
ชุดที่ ๑๔ วาระเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
เสนอต่อ ที่ประชุมกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
……………………………………
๑. ประวัติความเป็นมา
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เริ่มขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ ๙
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘ โดยความร่วมมือของกลุ่มบรรณารักษ์จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน ๑๑ แห่ง
ชุดแรกมีจานวน ๖ คนและได้จัดตั้งเป็น “ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ชสอ. หรือ PHEL Group)” มีนาย
บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ เป็น ประธานชมรม
ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น“คณะอนุกรรมการ
พัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพห.)” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เปลี่ยนชื่อย่อ “อพห.” เป็น “อพส.” และ
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เปลี่ยนชื่อ "คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน" เป็น “คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” และเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) มีการ
ดาเนินงานเป็นปีที่ ๒๙ โดยขึ้นอยู่กับฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๔
๒.๑ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษา
๑. ผศ. ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ปรึกษา
๒. อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อานวยการสานักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ ที่ปรึกษา
๓. ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐีระ ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประธาน
๔. ดร. จีระประภา ละอองคา ผู้อานวยการสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รองประธานคนที่ ๑
๕. ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อานวยสานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รองประธานคนที่ ๒
๖. ผู้อานวยการสานักหอสมุด / หัวหน้าห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ๖๓ แห่ง อนุกรรมการ
๒.๒ แผนการดาเนินงานของ อพส. ชุดที่ ๑๔ (กรกฎาคม ๒๕๕๖ – สิงหาคม ๒๕๕๘)
๑. มีภาคีในการต่อรองการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสาคัญต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุดในการประชุม อพส.
รวมทั้งเน้นให้เรื่องนี้เป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะทางานกลุ่มต่างๆ ด้วย
๓. มีการส่งเสริมการวิจัยปฏิบัติการ หรือ Routine to Research ในงานห้องสมุด และมีงบฯ สนับสนุนใน
การนาเสนอผลงาน
๔. จัดการประชุมวิชาการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. จัดกิจกรรม อพส. สัญจรในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. แสวงหาความร่วมมือและดาเนินกิจกรรมกับเครือข่ายอื่นทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ

๒.๓ การประชุม
การประชุมของคณะอนุกรรมการ อพส. ชุดที่ ๑๔ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ – มิถุนายน ๒๕๕๗
รวมจานวน ๕ ครั้ง ดังนี้
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๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
๖ มีนาคม ๒๕๕๗
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

๓. คณะทางานพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๔
คณะทางานกลุ่มต่างๆ ถือเป็นหัวใจสาคัญของความร่วมมือ เพราะเป็นกลไกสาคัญในการสร้างกิจกรรม
และโครงการต่างๆ คณะทางานประกอบด้วยบรรณารักษ์จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง ที่เสียสละเวลา
มีการประชุมทุกๆ ๒ เดือน และมีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุม อพส. เพื่อดาเนินการวางแผนงาน มี
การดาเนินกิจกรรม รายงานผลการดาเนินงาน ตลอดจนพิจารณาปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน และเสนอผลการดาเนิน
กิจกรรมและโครงการในที่ประชุม อพส. ทุกครั้ง ปัจจุบันคณะทางานมีการแบ่งกลุ่มงานออกเป็น ๔ กลุ่ม มีแผนการ
ดาเนินงานดังนี้
๓.๑ แผนการดาเนินงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
๑. โครงการสารวจการบอกรับฐานข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ E (E-Book , E-Journal , E-Newspaper)
๓. โครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินันทนาการ
๓.๒ แผนการดาเนินงานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
๑. โครงการรวบรวมหัวเรื่องใหม่ เป็นโครงการต่อเนื่องจากคณะกลุ่มทางาน ฯ ชุดเดิม
๒. โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ที่โรงเรียนบึงเทพยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. โครงการเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงาน (Facebook)
๔. โครงการให้ความรู้การลงรายการ RDA
๓.๓ แผนการดาเนินงานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ
๑. โครงการปรับปรุงทาเนียบนามผู้ให้บริการสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (๒๕๕๖-๒๕๕๘)
๒. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ จากห้องสมุดกลุ่มสมาชิก
๓. โครง การจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ให้แก่สมาชิกในกลุ่มงานฯ
๔. โครงการจัดสัมมนาวิชาการ ให้ความรู้เรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
๕. โครงการศึกษาดูงาน
๖. โครงการทาวิจัยจากงานประจาสู่งานวิจัย (R to R)
๓.๔ แผนการดาเนินงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. โครงการพัฒนาเว็บไซต์คณะอนุกรรมการ อพส. และกลุ่มงานต่าง ๆ
๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการศึกษาและหาแนวทางร่วมกันในการดูแลพัฒนาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติที่ใช้งาน ในปัจจุบัน

๓. การจัดอบรมการดูแลเว็บไซต์ อพส. ให้แก่สมาชิกที่สนใจ
๔. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ อพส.
คณะอนุกรรมการ อพส. มีการมอบหมายให้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเว็บไซต์ของอพส.
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึน้ โดยสามารถเข้าไปที่ http://www.thaipul.org

