
๑ 

 

รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ครังท ี๗/๒๕๖๐   

และรับการฝึกอบรมเรือง “เทคนคิและกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์” 

วนัพธุท ี ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๐ 

ณ ห้อง B   ชัน ๕  อาคารคณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วทิยาเขตรังสิต 

 

 

รายนามคณะอนุกรรมการทเีข้าร่วมประชุมและรับการฝึกอบรม 

 ๑. อาจารยป์นดัดา  บุญสิงห์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย         ประธาน 

 ๒. อาจารยก์รรณิการ์  สุธรรมศิรินุกูล   มหาวทิยาลยักรุงเทพ           อนุกรรมการ 

 ๓.  อาจารยศิ์ริวรรณ    ศิริภิรมย ์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ           อนุกรรมการ 

 ๔. อาจารยณ์ฐัฐศ์ศิ  ธนาบรรณวชิญ ์ มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ      อนุกรรมการ 

 ๕.  อาจารยภ์ทัรศศิร์  สิริวราเกียรติ มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ      อนุกรรมการ 

 ๖. อาจารยสุ์ภี  วหิคไพบูลย ์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์        อนุกรรมการ 

 ๗. อาจารยพ์รชนก  ละมูล มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ        อนุกรรมการ 

 ๘. อาจารยเ์สาวนีย ์ จนัทร์สีดา มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ        อนุกรรมการ 

 ๙.  อาจารยพ์งศน์รินทร์  คงสม มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ        อนุกรรมการ 

 ๑๐.  อาจารยน์ฤมล  พฤกษศิลป์ มหาวทิยาลยัรังสิต            อนุกรรมการ 

 ๑๑.  อาจารยพ์รรณี  จิวพทุธิธรรม มหาวทิยาลยัสยาม            อนุกรรมการ 

 ๑๒.  อาจารยม์โนณฐั  รัตนจนัทร์ มหาวทิยาลยัสยาม            อนุกรรมการ 

 ๑๓.  อาจารยพ์นิดา  วอ่งไวยทุธ์     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย         อนุกรรมการ 

 ๑๔.  อาจารยธ์ญัญาภรณ์  โพธิบุตรา วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์           อนุกรรมการ 

 ๑๕.  อาจารยรั์ชนี  บุญคง วทิยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา        อนุกรรมการ 

 ๑๖.  อาจารยป์รัชญาวรรณ จนัทะขาน สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น        อนุกรรมการ 

 ๑๗.  อาจารยรั์ตนา  พรหมสวสัดิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร      อนุกรรมการ 

                         และเลขานุการ  

รายนามคณะอนุกรรมการทลีาประชุมและรับการฝึกอบรม 

 ๑.  อาจารยพ์ชัรินทร์  ยงัยนื วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก         รองประธาน 

 ๒.  อาจารยปิ์ยนุช  ประใจครบุรี มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    รองประธาน 

 ๓.  อาจารยส์มร  อุ่นวเิศษ    มหาวทิยาลยัเกริก            อนุกรรมการ 

 ๔.  อาจารยท์ศันียา  เชิดสูงเนิน    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต         อนุกรรมการ 

 ๕.  อาจารยธ์ญัญรัตน์  หวานแท ้ มหาวทิยาลยัคริสเตียน          อนุกรรมการ 

 ๖.  อาจารยภ์ทัรกร  พิณทอง มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ        อนุกรรมการ 

 ๗.  อาจารยรุ่์งลาวลัย ์ ทพัมีบุญ มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต          อนุกรรมการ 

 ๘.  อาจารยก์ษมา  เฮืองศรี         มหาวทิยาลยัศรีปทุม           อนุกรรมการ 



๒ 

 

 ๙.  อาจารยน์พวรรณ  ยตุิธรรม         มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี    อนุกรรมการ 

 ๑๐.  อาจารยบุ์ญเจือ  ลิมปนโอสถ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั          อนุกรรมการ 

 ๑๑.  อาจารยจุ์ฑานุช  ศิริสวา่ง มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย        อนุกรรมการ 

 ๑๒.  อาจารยส์มชาย  หิรัญพานิช มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์        อนุกรรมการ 

 ๑๓.  อาจารยกิ์ตติยา  ไชยศรียา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น       อนุกรรมการ 

   

รายนามผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม 

 ๑. อาจารยช์ลธิชา  อาํทะวงษ ์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 ๒.  อาจารยรุ่์งทิวา  ธญัญารักษ ์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 ๓.  อาจารยม์ธุรส  เทียนเล็ก   มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

 ๔.  อาจารยศ์รัณยพ์ทัธ์  การะสา วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ 

 

เริมประชุมและรับการอบรมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

คุณนนัทรัตน์  นนทิวฒัน์วณิช   วทิยากรจากบริษทั EBSCO  ไดฝึ้กอบรมเรือง “เทคนิคและกลยทุธ์การ

สืบคน้สารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์” ใหค้ณะอนุกรรมการกลุ่มงานบริการสารสนเทศ อพส. และผูที้สนใจเขา้รับการ

ฝึกอบรม ต่อจากนนั ประธานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ  อาจารยป์นดัดา  บุญสิงห์ ไดน้าํเขา้สู่วาระ  ดงันี 

 

วาระท ี๑ เรืองแจ้งเพือทราบ 

 ๑.๑  ผูล้าประชุม 

  ตวัแทนสถาบนัทีขอลาประชุม  ไดแ้ก่    

  -  อาจารยพ์ชัรินทร์  ยงัยนื  สาํนกัหอสมุด  วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก   

  -  อาจารยปิ์ยนุช  ประใจครบุรี  ศูนยบ์รรณสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

  -  อาจารยส์มร  อุ่นวเิศษ  สาํนกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัเกริก 

  -  อาจารยท์ศันียา  เชิดสูงเนิน   สาํนกับรรณสาร  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

  -  อาจารยธ์ญัญรัตน์  หวานแท ้ ศูนยว์ทิยบริการและหอสมุด  มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

  - อาจารยภ์ทัรกร พิณทอง   หอสมุด  มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ   

  -  อาจารยรุ่์งลาวลัย ์ ทพัมีบุญ  หอสมุดกลาง  มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 

  -  อาจารยก์ษมา  เฮืองศรี  สาํนกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

  -  อาจารยน์พวรรณ  ยติุธรรม  สาํนกัหอสมุด   มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

  -  อาจารยบุ์ญเจือ  ลิมปนโอสถ   สาํนกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

  -  อาจารยจุ์ฑานุช  ศิริสวา่ง   สาํนกัหอสมุดกลาง   มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

  -  อาจารยส์มชาย  หิรัญพานิช  สาํนกัหอสมุดกลาง  มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

  -  อาจารยกิ์ตติยา  ไชยศรียา  ศูนยว์ทิยบริการ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น 

มตทิปีระชุม รับทราบ 



๓ 

 

 ๑.๒  ประชาสมัพนัธ์สมัมนาทางวชิาการในงานสปัดาห์วชิาการ ๒๕๕๙  หวัขอ้  “ทีสุดของ  Digital  

Learning  สู่สุดยอด  Thailand  4.0”   

  ประธานฯ อาจารย์ปนัดดา  บุญสิงห์  จากสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

ประชาสมัพนัธ์และเชิญชวนอนุกรรมการ ตลอดจนผูรั้บการฝึกอบรม เขา้ร่วมการสัมมนาทางวิชาการในงานสัปดาห์

วิชาการ ๒๕๕๙ หัวขอ้ “ทีสุดของ Digital  Learning  สู่สุดยอด  Thailand 4.0”  ระหว่างวนัที ๑๔ – ๑๖ กุมภาพนัธ์ 

๒๕๖๐  ณ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๘๐๐ บาท 

มตทิปีระชุม รับทราบ 

  

 ๑.๓  ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมงานสปัดาห์หอ้งสมุด  ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ของมหาวทิยาลยัรงัสิต 

   อาจารยน์ฤมล  พฤกษศิลป์  จากสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลยัรังสิต  ประชาสัมพนัธ์และเชิญชวน

อนุกรรมการ ตลอดจนผูรั้บการฝึกอบรม เขา้ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหวา่งวนัที ๑๔ – ๑๗ กุมภาพนัธ์  

๒๕๖๐ โดยจะมีพิธีเปิดงาน การบรรยายธรรมเรือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระองค์ผู ้

ทรงธรรม”  การเสวนาเรือง  จากแรงบนัดาลใจ ๕ ดวงใจภกัดิ  นิยายรัก “ลูกไมข้องพ่อ” กาวเสวนาเรือง  แรงบนัดาล

ใจในชีวติ “หมอกอ้ง” สรวชิย ์ สุบุญ  ณ อาคารสาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต โดยไม่มีค่าลงทะเบียน 

มตทิปีระชุม รับทราบ 

 

วาระท ี๒ เรืองรับรองรายงานการประชุม 

 ทีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณารายงานการประชุม ครังที  ๖/๒๕๕๙  วนัพฤหสับดีที ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙   

มตทิปีระชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแกไ้ข 

 

วาระท ี๓ เรืองสืบเนือง 

 ๓.๑ โครงการปรับปรุงทําเนียบนามผู้ให้บริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (พ.ศ. 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  และระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุด 

  อาจารยพ์นิดา  ว่องไวยุทธ์  จะส่งขอ้มูลทาํเนียบนามผูใ้ห้บริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบนั- 

อุดมศึกษาเอกชน (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  และระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุด ให้แต่ละสถาบันตรวจสอบ 

ปรับปรุง เมือตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ ขอใหส่้งอาจารยพ์นิดา  เพือรวบรวมต่อไป 

มตทิปีระชุม รับทราบ   

 

 ๓.๒ โครงการแลกเปลยีนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการให้บริการห้องสมุด  

  จากการประชุมทีผ่านมา ไดมี้แลกเปลียนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการให้บริการห้องสมุด 

เป็นจาํนวนหลายครัง จึงถือวา่เสร็จสินโครงการ  ขอใหค้ณะอนุกรรมการช่วยกนัสรุปโครงการต่อไป 

มตทิปีระชุม รับทราบ 

 

 

 



๔ 

 

 ๓.๓ โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล (เชิญวทิยากรจากบริษัท) และโครงการจดัอบรมวชิาการ 

  คุณนนัทรัตน์  นนทิวฒัน์วณิช   วิทยากรจากบริษทั EBSCO  ไดฝึ้กอบรมเรือง “เทคนิคและกลยทุธ์

การสืบคน้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์”  ให้คณะอนุกรรมการกลุ่มงานบริการสารสนเทศ อพส.  และผูที้สนใจเขา้รับ

การฝึกอบรม ในวนันี  

มตทิปีระชุม ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมช่วยตอบแบบสอบถาม  และผูรั้บผดิชอบโครงการช่วยสรุปและประเมินผลการจดั

โครงการ 

 

 ๓.๔ โครงการศึกษาดูงานด้านบริการ 

  โครงการศึกษาดูงานดา้นบริการ   ณ สาํนกัหอสมุด  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  

ขอใหค้ณะอนุกรรมการช่วยกนัสรุปโครงการต่อไป 

มตทิปีระชุม รับทราบ 

 

 ๓.๕  โครงการวจิยัการพฒันางานประจาํสู่การวจิัย  (R to R) 

  ศึกษาเ รือง   “ค วามคุ ้มค่ าในการบอกรับฐ านข้อมูลออนไลน์ เพือการวิจัยของห้องสมุด

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”  มีสถาบนัทีส่งขอ้มูล  ดงัต่อไปนี 

 

ท ี สถาบัน ฐานข้อมูล

ทบีอกรับ 

ราคา

ฐานข้อมูล

ทบีอกรับ 

สถิตกิารใช้

ฐานข้อมูล 

ม.ค. -ธ.ค. 

๒๕๕๗  

สถิตกิารใช้

ฐานข้อมูล 

ม.ค. -ธ.ค. 

๒๕๕๘  

หมายเหต ุ

๑. มหาวทิยาลยักรุงเทพ      

๒. มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต      

๓. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร      

๔. มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์      

๕. มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ      

๖. มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต      

๗. มหาวทิยาลยัศรีปทุม      

๘. มหาวทิยาลยัสยาม      

๙. มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย      

๑๐. มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิม- 

พระเกียรติ 

 

 

 

 

เริม

มิถุนายน 

๒๕๕๗ 

ถึง

พฤษภาคม  

๒๕๕๘ 

 



๕ 

 

ท ี สถาบัน ฐานข้อมูล

ทบีอกรับ 

ราคา

ฐานข้อมูล

ทบีอกรับ 

สถิตกิารใช้

ฐานข้อมูล 

ม.ค. -ธ.ค. 

๒๕๕๗  

สถิตกิารใช้

ฐานข้อมูล 

ม.ค. -ธ.ค. 

๒๕๕๘  

หมายเหต ุ

๑๒. วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์      

๑๓. สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น - - - - ไม่บอกรับ 

 

มตทิปีระชุม สถาบนัทียงัไม่ไดส่้งขอ้มูล  โปรดส่งขอ้มูลให้เลขานุการ ภายในวนัที  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐ 

 

 

วาระท ี๔ เรืองอืน  ๆ

 กาํหนดการประชุมครังต่อไป  ครังที ๘/๒๕๖๐   ประมาณเดือนมีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  มหาวิทยาลยัธุรกิจ-

บณัฑิตย ์

มตทิปีระชุม รับทราบ  

 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

                                (นางสาวรัตนา  พรหมสวสัดิ) 

                                ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 


