
๑ 

 

รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ครังท ี๖/๒๕๕๙   

วนัพฤหัสบดที ี ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  สํานักหอสมุด  ชัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๗ รอบฯ  วทิยาลัยเซาธ์อสีท์บางกอก 

 

รายนามคณะอนุกรรมการทเีข้าร่วมประชุม 

 ๑. อาจารยป์นดัดา  บุญสิงห์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย         ประธาน 

 ๒. อาจารยพ์ชัรินทร์  ยงัยนื วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก         รองประธาน 

 ๓.  อาจารยปิ์ยนุช  ประใจครบุรี มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    รองประธาน 

 ๔. อาจารยก์รรณิการ์  สุธรรมศิรินุกลู   มหาวทิยาลยักรุงเทพ           อนุกรรมการ 

 ๕.  อาจารยศิ์ริวรรณ    ศิริภิรมย ์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ           อนุกรรมการ 

 ๖. อาจารยณ์ฐัฐศ์ศิ  ธนาบรรณวชิญ ์ มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ      อนุกรรมการ 

 ๗. อาจารยภ์ทัรศศิร์  สิริวราเกียรติ มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ      อนุกรรมการ 

 ๘. อาจารยสุ์ภี  วหิคไพบูลย ์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์        อนุกรรมการ 

 ๙.   อาจารยน์ฤมล  พฤกษศิลป์ มหาวทิยาลยัรังสิต            อนุกรรมการ 

 ๑๐.  อาจารยก์ษมา  เฮืองศรี         มหาวทิยาลยัศรีปทุม           อนุกรรมการ 

 ๑๑.  อาจารยพ์รรณี  จิวพทุธิธรรม มหาวทิยาลยัสยาม            อนุกรรมการ 

 ๑๒.  อาจารยม์โนณฐั  รัตนจนัทร์ มหาวทิยาลยัสยาม            อนุกรรมการ 

 ๑๓.  อาจารยพ์นิดา  วอ่งไวยทุธ์     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย         อนุกรรมการ 

 ๑๔.  อาจารยป์รัชญาวรรณ จนัทะขาน สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น        อนุกรรมการ 

 ๑๕.  อาจารยรั์ตนา  พรหมสวสัดิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร      อนุกรรมการ 

                         และเลขานุการ  

รายนามคณะอนุกรรมการทลีาประชุม 

 ๑.  อาจารยส์มร  อุ่นวเิศษ    มหาวทิยาลยัเกริก            อนุกรรมการ 

 ๒.  อาจารยท์ศันียา  เชิดสูงเนิน    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต         อนุกรรมการ 

 ๓.  อาจารยธ์ญัญรัตน์  หวานแท ้ มหาวทิยาลยัคริสเตียน          อนุกรรมการ 

 ๔.  อาจารยพ์รชนก  ละมูล มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ        อนุกรรมการ 

 ๕.  อาจารยภ์ทัรกร  พิณทอง มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ        อนุกรรมการ 

 ๖.  อาจารยเ์สาวนีย ์ จนัทร์สีดา มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ        อนุกรรมการ 

 ๗.  อาจารยพ์งศน์รินทร์  คงสม มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ        อนุกรรมการ 

 ๘.  อาจารยรุ่์งลาวลัย ์ ทพัมีบุญ มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต          อนุกรรมการ 

 ๙.  อาจารยบุ์ญเจือ  ลิมปนโอสถ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั          อนุกรรมการ 

 ๑๐.  อาจารยจ์ุฑานุช  ศิริสวา่ง มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย        อนุกรรมการ 

 ๑๑.  อาจารยส์มชาย  หิรัญพานิช มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์        อนุกรรมการ 



๒ 

 

 ๑๒.  อาจารยธ์ญัญาภรณ์  โพธิบุตรา วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์           อนุกรรมการ 

 ๑๓.  อาจารยรั์ชนี  บุญคง วทิยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา        อนุกรรมการ 

 ๑๔.  อาจารยกิ์ตติยา  ไชยศรียา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น       อนุกรรมการ 

  

เริมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

ดร.ทิวา   พงศธ์นไพบูลย ์  ทีปรึกษาอธิการบดี   วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก   กล่าวตอ้นรับ และเชิญผูเ้ขา้ 

ร่วมประชุมทุกคนยนืสงบนิงถวายความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช  ต่อจากนนั ประธาน

กลุ่มงานบริการสารสนเทศ  อาจารยป์นดัดา  บุญสิงห์ ไดน้าํเขา้สู่วาระ  ดงันี 

 

วาระท ี๑ เรืองแจ้งเพือทราบ 

 ๑.๑  ผูล้าประชุม 

  ตวัแทนสถาบนัทีขอลาประชุม  ไดแ้ก่    

  -  อาจารยส์มร  อุ่นวเิศษ  สาํนกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัเกริก 

  -  อาจารยท์ศันียา  เชิดสูงเนิน   สาํนกับรรณสาร  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

  -  อาจารยธ์ญัญรัตน์  หวานแท ้ ศูนยว์ทิยบริการและหอสมุด  มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

  -  อาจารยพ์รชนก  ละมูล อาจารยภ์ทัรกร พิณทอง   อาจารยเ์สาวนีย ์ จนัทร์สีดา  อาจารยพ์งศน์รินทร์  

คงสม  หอสมุด  มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ   

  -  อาจารยรุ่์งลาวลัย ์ ทพัมีบุญ  หอสมุดกลาง  มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 

  -  อาจารยบุ์ญเจือ  ลิมปนโอสถ   สาํนกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

  -  อาจารยจ์ุฑานุช  ศิริสวา่ง   สาํนกัหอสมุดกลาง   มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

  -  อาจารยส์มชาย  หิรัญพานิช  สาํนกัหอสมุดกลาง  มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

  -  อาจารยธ์ญัญาภรณ์  โพธิบุตรา  ห้องสมุด  วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์  

  -  อาจารยรั์ชนี  บุญคง  หอ้งสมุด  วทิยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา   

  -  อาจารยกิ์ตติยา  ไชยศรียา  ศูนยว์ทิยบริการ  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น  

มตทิปีระชุม รับทราบ 

 

 ๑.๒   ระบบ iThesis จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

                     ประธานกลุ่มงานบริการฯ  เขา้ร่วมประชุมกบัคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  เมือวนัพฤหสับดีที ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๙  ณ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จึงขอแจง้ความ

คืบหนา้ เรือง  ระบบ  iThesis  ซึงอยูภ่ายใตโ้ครงการพฒันาเครือข่ายหอ้งสมุดในประเทศไทย  (ThaiLIS) เป็นระบบที

ช่วยในการบริหารจดัการวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา  ระบบ  iThesis  ตรวจสอบการคดัลอกวรรณกรรมทาง

วิชาการกบัโปรแกรมอกัขราวิสุทธิ   มหาวิทยาลยัทีสนใจสามารถขอทดลองใชไ้ดที้    http://demo.ithesis.uni.net.th 



๓ 

 

และทีประชุมขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ช่วยเหลือมหาวิทยาลยัเอกชนเรืองราคาการบอกรับ

ฐานขอ้มูลออนไลน์ใหร้าคาเท่ากบัมหาวทิยาลยัของรัฐ 

มตทิปีระชุม รับทราบ 

 

วาระท ี๒ เรืองรับรองรายงานการประชุม 

 ทีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม ครังที  ๕/๒๕๕๙  วนัพฤหัสบดีที ๑๘  สิงหาคม    

๒๕๕๙  ณ  หอ้ง ๑๒๐๘  อาคารมงัคละพฤกษ ์ มหาวทิยาลยัเกริก  โดยมีการแกไ้ข ดงันี 

 หนา้ที ๙    บรรทดัที ๑๑         แกไ้ขจาก    สานกัหอสมุด  เป็น  สาํนกัหอสมุด     

 หนา้ที ๙    บรรทดัที ๑๕        แกไ้ขจาก    สาํนกัหอสมุด   เป็น  สาํนกัหอสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้ 

 หนา้ที ๑๑    บรรทดัที  ๙    แกไ้ขจาก    ร้อยละ ๑ จาํนวน ๕.๒๖  เป็น  ร้อยละ ๕.๒๖ จาํนวน  ๑ 

 หนา้ที ๑๑    บรรทดัที ๑๓        แกไ้ขจาก    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหา  นคร  เป็น  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยมีหานคร 

 หนา้ที ๑๑    บรรทดัที ๑๔        แกไ้ขจาก    สานกัหอสมุด  เป็น  สาํนกัหอสมุด     

 หนา้ที ๑๑    บรรทดัที ๑๖        แกไ้ขจาก    สาํนกัหอสมุด   เป็น  สาํนกัหอสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้ 

 หนา้ที ๑๑    บรรทดัที ๒๐       แกไ้ขจาก    สานกับรรณสาร   เป็น  สาํนกับรรณสาร  

 หนา้ที ๑๑    บรรทดัที ๒๗       แกไ้ขจาก    วทิยาลยัเซาธ์อีสท ์  เป็น  วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 

 หนา้ที ๑๒    บรรทดัที ๑๔       แกไ้ขจาก    มหาวทิยาลยักรุงเทพ  สาํนกัหอสมุด    เป็น   มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ  สาํนกัหอสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้    

มตทิปีระชุม รับทราบ 

 

วาระท ี๓ เรืองสืบเนือง 

 ๓.๑ โครงการปรับปรุงทําเนียบนามผู้ให้บริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (พ.ศ. 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  และระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุด 

  ขอให้ทุกสถาบนัตรวจสอบขอ้มูล  และส่งขอ้มูลให้อาจารยพ์นิดา   วอ่งไวยทุธ์   เพือรวบรวมและ

เผยแพร่ต่อไป   

มตทิปีระชุม รับทราบ  และขอใหอ้าจารยพ์นิดา  วอ่งไวยทุธ์  ส่งไฟลแ์บบฟอร์มใหอ้าจารยพ์รรณี  จิวพุทธิธรรม 

สาํนกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัสยาม   

 

 ๓.๒ โครงการแลกเปลยีนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการให้บริการห้องสมุด  

  ปัญหาเรือง  “นกัศึกษามาใชบ้ริการห้องสมุดลดลง  สถิติการยืมหนงัสือลดลง  และการส่งเสริมการ

ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์”  

มตทิปีระชุม ๑.  ผูใ้หบ้ริการตอ้งใชค้วามสมัพนัธ์ส่วนตวัแนะนาํบริการของสาํนกัหอสมุดกบัอาจารย ์ 

  ๒.  ขอความร่วมมือจากอาจารยใ์หม้อบหมายงานนกัศึกษาเขา้มาศึกษาคน้ควา้ในหอ้งสมุด 

  ๓.  บรรณารักษต์อ้งมีเทคนิคการสอน มีวธีิการถ่ายทอด  อาจสอนโดยใช ้PowerPoint เดียวกนั  



๔ 

 

   ๔.  ตอ้งตงัชือหวัขอ้ทีจะจดัอบรมใหน่้าสนใจ 

 

 ๓.๓ โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล (เชิญวทิยากรจากบริษัท) และโครงการจดัอบรมวชิาการ 

  อาจารยน์ฤมล  พฤกษศิลป์   แจง้ให้ทีประชุมทราบว่า ไดติ้ดต่อคุณจิรวฒัน์   พรหมพร จาก บริษทั 

บุ๊ค โปรโมชัน แอนด์ เซอร์วิส  จํากัด  เป็นวิทยากรอบรมเรือง “เทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ

อิเลก็ทรอนิกส์”  และขอความคิดเห็นจากทีประชุมเรืองวนั และสถานทีจดัอบรม  

มตทิปีระชุม จดัอบรมประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๐  ณ มหาวทิยาลยักรุงเทพ วทิยาเขตรังสิต 

 

 ๓.๔ โครงการศึกษาดูงานด้านบริการ 

  โครงการศึกษาดูงานดา้นบริการ   ณ สาํนกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   

มตทิปีระชุม จะรวบรวมสรุปผลโครงการต่อไป  

 

 ๓.๕  โครงการวจิัยการพฒันางานประจาํสู่การวจิยั  (R to R) 

  ศึกษาเ รือง   “ค วามคุ ้มค่ าในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ เพือการวิจัยของห้องสมุด

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” มีสถาบนัทีส่งขอ้มูล  ดงัต่อไปนี 

ท ี สถาบัน ฐานข้อมูล

ทบีอกรับ 

ราคา

ฐานข้อมูล

ทบีอกรับ 

สถิตกิารใช้

ฐานข้อมูล 

ม.ค. -ธ.ค. 

๒๕๕๗ 

(๒๐๑๔) 

สถิตกิารใช้

ฐานข้อมูล 

ม.ค. -ธ.ค. 

๒๕๕๘ 

(๒๐๑๕) 

หมายเหต ุ

๑ มหาวทิยาลยักรุงเทพ      

๒ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต      

๓ มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ      

๔ มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต      

๕ มหาวทิยาลยัศรีปทุม      

๖ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิม- 

พระเกียรติ 

 

 
 

 
เริม

มิถุนายน 

๒๕๕๗ 

ถึง

พฤษภาคม  

๒๕๕๘ 

 

๗ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น - - - - ไม่บอกรับ 

๘ วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์      

๙ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร      

 

มตทิปีระชุม สถาบนัทียงัไม่ไดส่้งขอ้มูล  โปรดส่งขอ้มูลให้เลขานุการ เพือรวบรวม 



๕ 

 

วาระท ี๔ เรืองอืน  ๆ

 กาํหนดการประชุมครังต่อไป  ครังที ๗/๒๕๖๐   พร้อมทงัอบรมเรือง “เทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้น

สารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์”  ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๐  ณ มหาวทิยาลยักรุงเทพ วทิยาเขตรังสิต 

มตทิปีระชุม รับทราบ  

 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

 

 

                                (นางสาวรัตนา  พรหมสวสัดิ) 

                                ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 


