
รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑  
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุม ๑๒๐๘ อาคารมังคละพฤกษ์  ช้ัน ๒ มหาวิทยาลัยเกริก 
 
 
 

รายนามคณะอนุกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารยป์นดัดา  บุญสิงห์   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย      ประธาน     
๒. อาจารยพ์ชัรากร  สุภาพ       มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั        รองประธาน 
๓. อาจารยส์มร  อุ่นวเิศษ      มหาวทิยาลยัเกริก          อนุกรรมการ 
๔. อาจารยส์มใจ  ศรีปาน      มหาวทิยาลยัเกริก          อนุกรรมการ 
๕. อาจารยท์ศันียา  เชิดสูงเนิน      มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต       อนุกรรมการ 
๖. อาจารยสุ์ภี  วหิคไพบูลย ์   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์      อนุกรรมการ 
๗. อาจารยข์นิษฐา  ภมรพิพิธ   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์      อนุกรรมการ 
๘. อาจารยภ์าณุมาตร์  สุทธิสังข ์   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์      อนุกรรมการ 
๙. อาจารยพ์รชนก  ละมูล        มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ      อนุกรรมการ 
๑๐. อาจารยว์รรณิภา  กงัละ        มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ      อนุกรรมการ 
๑๑. อาจารยเ์ยาวรัตน์  บางสาล ี   มหาวทิยาลยัรังสิต          อนุกรรมการ 
๑๒. อาจารยรุ่์งลาวลัย ์ ทพัมีบุญ      มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต       อนุกรรมการ 
๑๓. อาจารยก์นกนภา  มานาแวน     มหาวทิยาลยัศรีปทุม         อนุกรรมการ 
๑๔. อาจารยก์ญัฐิกา  แกลว้กลา้      มหาวทิยาลยัศรีปทุม         อนุกรรมการ 
๑๕. อาจารยว์ารุณี  วงษท์อง        มหาวทิยาลยัศรีปทุม         อนุกรรมการ 
๑๖. อาจารยอ์รชร  ยิ่งใหญ ่        มหาวทิยาลยัสยาม          อนุกรรมการ 
๑๗. อาจารยธ์นญัญา  พนัธุทิม       มหาวทิยาลยัสยาม          อนุกรรมการ 
๑๘. อาจารยพ์นิดา  วอ่งไวยุทธ์      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย      อนุกรรมการ 
๑๙. อาจารยธ์นวฒัน์  ม่ิงมณี   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย      อนุกรรมการ 
๒๐. อาจารยว์รรณฑินีย ์ แกว้เขยีว   มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั        อนุกรรมการ 
๒๑. อาจารยจุ์ฑานุช  ศิริสวา่ง   มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย      อนุกรรมการ 
๒๒. อาจารยม์ธุรส  เทียนเลก็   มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย      อนุกรรมการ 
๒๓. อาจารยพ์ชัรินทร์  ย ัง่ยืน   วทิยาลยัเซาธ์อสีทบ์างกอก      อนุกรรมการ 
๒๔. อาจารยสิ์ทธ์ิเทพ  พนัธารา   วทิยาลยัเซาธ์อสีทบ์างกอก      อนุกรรมการ 



๒ 

 

๒๕. อาจารยป์รัชญาวรรณ  จนัทะขาน   สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น      อนุกรรมการ 
๒๖. อาจารยค์มกฤช  คงรวย   สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น      อนุกรรมการ 
๒๗. อาจารยรั์ตนา  พรหมสวสัด์ิ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร    อนุกรรมการ 

                      และเลขานุการ 
รายนามคณะอนุกรรมการท่ีลาประชุม 

๑. อาจารยศิ์ริวรรณ    ศิริภริมย ์    มหาวทิยาลยักรุงเทพ          อนุกรรมการ 
๒. อาจารยก์รรณิการ์  สุธรรมศิรินุกูล   มหาวทิยาลยักรุงเทพ          อนุกรรมการ 
๓. อาจารยป์ณชัยา   ธนญัธรสิริธนงั   มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ    อนุกรรมการ  
๔. อาจารยภ์ทัรศศิร์  สิริวราเกียรติ   มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ    อนุกรรมการ 
๕. อาจารยธ์ญัญรัตน์  หวานแท ้   มหาวทิยาลยัคริสเตียน        อนุกรรมการ 
๖. อาจารยปิ์ยนุช  ประใจครบุรี   มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อนุกรรมการ 
๗. อาจารยส์มชาย  หิรัญพานิช   มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์      อนุกรรมการ 
๘. อาจารยธ์ญัญาภรณ์  โพธิบุตรา   วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์         อนุกรรมการ 

  
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ผูล้าประชุม 
  ตวัแทนสถาบนัท่ีขอลาประชุม  ไดแ้ก่    

๑. อาจารยศิ์ริวรรณ    ศิริภริมย ์       มหาวทิยาลยักรุงเทพ           
๒. อาจารยก์รรณิการ์  สุธรรมศิรินุกูล   มหาวทิยาลยักรุงเทพ           
๓. อาจารยป์ณชัยา   ธนญัธรสิริธนงั    มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ     
๔. อาจารยภ์ทัรศศิร์  สิริวราเกียรติ     มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ     
๕. อาจารยธ์ญัญรัตน์  หวานแท ้      มหาวทิยาลยัคริสเตียน         
๖. อาจารยปิ์ยนุช  ประใจครบุรี      มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
๗. อาจารยส์มชาย  หิรัญพานิช      มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์       
๘. อาจารยธ์ญัญาภรณ์  โพธิบุตรา     วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์          

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ท่ีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณารายงานการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ วนัพุธท่ี ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๑  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแกไ้ข  ดงัน้ี  
   หนา้ท่ี ๑   บรรทดัท่ี ๑๓         แกไ้ขจาก    ทพับุญมี  เป็น  ทพัมีบุญ 



๓ 

 

วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 ๓.๑ โครงการปรับปรุงท าเนียบนามกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
  ท่ีประชุมไดช่้วยจดัท าแบบฟอร์มออนไลน์  “ท าเนียบนามกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)”  โดยใช ้Google Forms และให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมใส่ขอ้มูลท่ี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQNFheVdbHwjK67FK4OPGM-
MwkIgXtypPe7pQWSp9N7C0xiA/viewform   
เพ่ือใชติ้ดต่อส าหรับบริการยืมระหวา่งหอ้งสมุด  และใชเ้ป็นเอกสารประกอบการใหบ้ริการ ในการตรวจประกนั
คุณภาพ 
มติท่ีประชุม   สถาบนัท่ีเขา้ร่วมประชุม ไดด้  าเนินการใส่ขอ้มูลในท่ีประชุม ส่วนสถาบนัท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม

ประชุม ขอใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

     (๑) สมคัร e–mail ของ Gmail  โดยใช้อกัษรย่อภาษาองักฤษของสถาบนั ตามด้วย thaipul เช่น 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ใชอ้กัษรย่อ utcc  ก าหนด e-mail เป็น utccthaipul@gmail.com  

     (๒) เม่ือสมคัร e-mail เรียบร้อยแลว้ ขอใหใ้ส่ขอ้มูลท่ี URL : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQNFheVdbHwjK67FK4OPGM-

MwkIgXtypPe7pQWSp9N7C0xiA/viewform  โดยส่วนของ  e-mail ใหใ้ส่ e-mail ตามท่ีสมคัร 

 ๓.๒ โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการใหบ้ริการหอ้งสมุด 
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการให้บริการห้องสมุด  เน้นกิจกรรม
ส่งเสริมการใชห้อ้งสมุด  และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกบังานบริการของหอ้งสมุด 
มติท่ีประชุม ขอใหส้ถาบนัท่ีมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการใชห้อ้งสมุด หรือตอ้งการถ่ายทอดประสบการณ์
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ในท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ โครงการศึกษาดงูานดา้นบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ท่ีประชุมเห็นควรจดัโครงการศึกษาดูงานดา้นบริการ ๑  คร้ัง  และขอใหทุ้กคนช่วยกนัพิจารณา
สถานที่ศึกษาดูงาน  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

 



๔ 

 

วาระที่ ๕  เร่ืองอืน่ ๆ 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑  
มติท่ีประชุม  ก าหนดประชุมในเดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  ณ มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ  วทิยาเขตรังสิต 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น. 
 
 
 
 
 
                                (นางสาวรัตนา  พรหมสวสัด์ิ) 
                                 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
 
 
 


