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ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวธนภร พ่ึงพาพงศ์ ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์ 
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ชื่อหลักสูตร  การประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 

1/2564 
วัน/เดือน/ปี  วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 
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ค่าใช้จ่าย   ไม่มี               มี  จำนวน ………………  บาท   
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สรุปสาระสำคัญ 
 
 จากการประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 
1/2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 
 1. ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชี้แจงเรื่องคณะทำงานชุดเล็กสำหรับการทำคู่มือการ
จัดการหนังสือบริจาค โดยจะส่งคู่มือให้แต่ละสถาบัน หากสถาบันไหนต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูล สามารถ
แก้ไขได้โดยพิมพ์ตัวอักษรเป็นสีแดง 
 
 
 
 



 2. การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเก็บภาษี e-Service  กรณีมีการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ได้แก่ การให้บริการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ เพลง เกม สติกเกอร์ เป็นต้น  ในด้านของฐานข้อมูลที่ให้บริการกับห้องสมุด มีการเคลื่อนไหวของ
บริษัทในต่างประเทศบางแห่ง เช่น Elsevier ไดม้ีการขอเลขผู้เสียภาษีจากบางห้องสมุด รวมถึงมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยชี้แจงวา่เป็นการขอข้อมูลเพ่ืออัพเดทข้อมูลของลูกค้า โดยทางคณะทำงานฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่า หากยังไม่มีประกาศชัดเจนในแง่ของฐานข้อมูล
สารสนเทศออนไลน์ให้ยึดการทำงานตามเดิม 
      
 3. การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการโดนลดงบประมาณของหอสมุด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – โดนลดงบประมาณ 27% จำเป็นต้องยกเลิกการบอกรับฐานข้อมูล
ประมาณ 10 ฐานข้อมูล โดยพิจารณาการใช้งาน และทำการต่อรองราคาฐานข้อมูลกับทางบริษัท  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – ในปีงบประมาณ 2564 โดนลดงบประมาณ 20-30%  ยกเลิกการ
บอกรับฐานข้อมูลไปจำนวน 8 ฐาน และขอแชร์กับคณะจำนวน 8 ฐาน โดยพิจารณาจากสถิติของสำนักพิมพ์
และสถิติจำแนกผู้ใช้จาก EZproxy  มีการสำรวจและสอบถามความต้องการจากคณะ  โดยในปีงบประมาณ 
2565 โดนลดลงไปอีกประมาณ 50% แนวทางบอกรับปัจจุบันคือ  1) ขอเสนอคงราคาฐานข้อมูล ไม่มีปรับขึ้น
ราคา  2) ขอแชร์บอกรับร่วมกับทางคณะ  3) ปรับลด Collection ของฐานข้อมูล pay per article ของ 
สนพ. Wiley มีให้ซื้อเป็น Token โดยที่การใช้ Token Code จะสามารถดาวน์โหลดได้ 1 บทความ  โดยที่
บทความจะอนุญาตให้ดาวน์โหลดผ่านทางหน้าเว็บไซต์ภายใน 24 ชั่วโมง หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว บทความ
จะไม่สามารถเข้าดูหรือ ดาวน์โหลดได้ สำหรับการซื้อ Token จะจำหน่ายขั้นต่ำที่ 100 Code ตาม
รายละเอียดราคาท่ีแนบมา โดยที่ทุกจำนวนการสั่งซื้อ Token จะมีอายุการใช้งาน 12 เดือน หากใช้ไม่หมด 
Code จะหมดอายุทุกกรณี ของ สนพ. T&F มีสำหรับห้องสมุด คือ Article Pass ที่สามารถซื้อได้แบบ100 
articles; 200 articles, 500 articles, 1000 articles, 2000 articles โดยราคาแต่ละบทความประมาณ 
US$35-US$40 (ราคาข้ึนอยู่กับการบอกรับของแต่ละห้องสมุดด้วย) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ – โดนลดงบประมาณประมาณ 50% จัดการโดย
วิธีการต่อรองและเจรจากับทางคณะ โดยยกเลิกการบอกรับฐานข้อมูลไปจำนวน 1 ฐาน นอกจากนี้ยังได้รับ
เงินสนับสนุนจากสำนักวิจัยและมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โดนลดงบประมาณประมาณ 50%  โดยจะยกเลิกการบอกรับ
ฐานข้อมูลทั้งหมด สำรวจรายชื่อวารสารที่ต้องการใหม่จากทุกคณะ เพ่ือรวบรวมข้อมูลสอบถามทางบริษัท 
ตอนนี้เน้นให้บริการ Ill จากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ แทน และในส่วนของหนังสือพิมพ์ได้มีการพูดคุยกับห้องสมุด
สาขาว่าให้ช่วยลดการบอกรับ  
 มหาวิทยาลัยพะเยา – งบประมาณปี 2565 ถูกลดงบประมาณ 10-20% ฐานข้อมูลจะต่อรองและ
เจรจากับสำนักพิมพ์และนำสถิติการใช้งานมาประกอบการพิจารณาเพ่ือบอกรับเป็นสมาชิก 



 มหาวิทยาลัยมหิดล – ไม่โดนลบงดประมาณ มีซื้อบางฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้น มีการตกลงกับแต่ละคณะ
ในการช่วยกันออกเงินบอกรับฐานข้อมูล 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) – โดนตัดงบประมาณมากกว่า 50%  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – ปีงบประมาณ 2564 ได้งบประมาณเพ่ิมเนื่องจากกันงบสำหรับซื้อ 
Scopus ไว้ แต่ในส่วนของการยกเลิกฐานข้อมูลที่มีการใช้น้อย มีการยกเลิกไปก่อนหน้านั้นแล้ว ในส่วนของ
การจัดซื้อได้ขอต่อรองไม่ขึ้นราคาได้เกือบทั้งหมด ยกเว้น 2 ฐานข้อมูลที่ขึ้นราคา ได้แก่ Turnitin และ 
Oxford ที่ขึ้นราคาไม่เกิน 5% 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – คาดว่าจะได้รับเงินงบประมาณลดลงจากปี 2564 
ประมาณ 30%  โดยแนวทางการต่ออายุปี 2565  1) วารสารจะจัดซื้อตามตามที่ภาควิชาแจ้งจากการสำรวจ
ความต้องการใช้ทรัพยากรทุก 2 เดือน 2) งบประมาณจัดซื้อหนังสือเล่มลดลง สัดส่วนฉบับพิมพ์ต่อ eBook 
เท่ากับ 30:70  3) eBook จัดซื้อเป็น Collection แทนการซื้อทั้งฐาน 4) การบอกรับเพ่ิม จะจัดซื้อทรัพยากร
ในรูปแบบหลากหลายมากข้ึน นอกเหนือจากหนังสือและวารสาร ช่วงเดือนกันยายน 2564 จะพิจารณาสถิติ
การใช้งานเพื่อต่ออายุวารสารและฐานข้อมูลต่าง ๆ 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – งบประมาณปี 2565 โดนลดเกิน 50% หากจะต่ออายุฐานข้อมูล eBook 
จะใช้งบประมาณของคณะมาสนับสนุน และเปลี่ยนการซื้อเป็นรายเล่มแทน 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – ได้งบประมาณป ี2564 เท่าเดิม แต่ซื้อฐานข้อมูลได้เพ่ิม เนื่องจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรามีการเปลี่ยนแปลง 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี – ปีงบประมาณ 2564 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จะจัดหาหนังสือเฉพาะที่ถูกเสนอมาเท่านั้น ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา – ปี 2564 ไม่ถูกตัดงบประมาณ เนื่องจากห้องสมุดคณะมีจำนวนน้อย 
หอสมุดกลางจึงจำเป็นต้องดูแลการซื้อฐานข้อมูลต่อไป แต่ถูกลดงบประมาณการซื้อสื่อสิ่งพิมพ์แทน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช – ปี 2565  โดนลดงบประมาณในการจัดซื้อสื่อทุกชนิดลง 40% 
ใช้วิธีแจ้งสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล และพิจารณาจากสถิติการใช้งานประกอบ หากมีสถิติการ
ใช้น้อยจะพิจารณายกเลิกบอกรับฐานข้อมูลนั้น ๆ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – ถูกตัดงบประมาณโดยรวมประมาณ 20% 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร – ปี 2564 นโยบายให้เน้นซื้อเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าฉบับพิมพ์ มีการซื้อ 
eBook เป็นรายเล่มมากข้ึน 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – ปี 2564 ไม่ได้ถูกลดงบประมาณ โดยอิงกับงบประมาณปี 2563 เน้น
การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนในปีงบประมาณ 2565 ยังไม่มีการประชุมจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ 
 
 
 
 






