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ณ ห้องประชุมชัน้ ๘ อาคาร ๒๔ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
************************************** 

 

รายนามคณะอนุกรรมการท่ีเข้าประชุม 

๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุกลำง 
(ดร. จอมขวญั  ผลภำษี)  

มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ประธำน 

๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(ดร.อภิรดี อ ำนรรฆมณี)   
 

มหำวิทยำลยัศรีปทมุ รองประธำนคนท่ี ๑ 

๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
(ผศ. ดร.สวิุมล  วงศ์สิงห์ทอง) 

มหำวิทยำลยัเกริก อนกุรรมกำร 

๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับรรณสำร   
(อำจำรย์บญุญำพร มำรุ่งเรือง) 

มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต อนกุรรมกำร 

๕. ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เรียนรู้และหอสมดุ            
(อำจำรย์ภคพร อ ำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์)  

มหำวิทยำลยัธรุกิจบณัฑิตย์ อนกุรรมกำร 

๖. หวัหน้ำส ำนกัวิทยบริกำร  
(อำจำรย์วณิชำกร แก้วกนั)                                                        

มหำวิทยำลยัฟำร์อีสเทอร์น อนกุรรมกำร 

๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร 
(อำจำรย์ดำรำวรรณ  เจียมเพ่ิมพนู)  

มหำวิทยำลยัรำชพฤกษ์   อนกุรรมกำร 

๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
(อำจำรย์สธุน  สภุำวงศ์) 

มหำวิทยำลยัสยำม  อนกุรรมกำร 

๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
(ดร.นำรีรัตน์ กิติอำษำ) 

วิทยำลยัเซนต์หลยุส ์ อนกุรรมกำร 

๑๐. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
(อำจำรย์พชัรินทร์ ยัง่ยืน)    แทน 

วิทยำลยัเซำธ์อีสท์บำงกอก  อนกุรรมกำร 

๑๑. นำงศนัสนีย์              อดทน มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย เหรัญญิก 
๑๒. นำงสำวปนดัดำ        บญุสิงห์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย เลขำนกุำร 



๑๓. นำงสำวจฑุำมำศ      ดษุฎีสนุทรสกลุ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ผู้ช่วยเลขำนกุำร ๑ 
๑๔. นำยธนวฒัน์             ม่ิงมณี มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ผู้ช่วยเลขำนกุำร ๒ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงธนิกำ                     ย่องไธสง วิทยำลยัเซำธ์อีสท์บำงกอก  บรรณำรักษ์ 
๒. นำงสำวธญัญำภรณ์      โพธิบตุรำ วิทยำลยัเซนต์หลยุส ์ บรรณำรักษ์ 
๓. นำงสำวปรัชญำวรรณ    จนัทะขำน สถำบนัเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุ่ น บรรณำรักษ์ 
๔. วำ่ท่ี ร.ต. อำณกร            เลิศคฤหเดช วิทยำลยัเซำธ์อีสท์บำงกอก  บรรณำรักษ์ 
๕. นำยสมเกียรติ                 กิติวินิต มหำวิทยำลยัศรีปทมุ บรรณำรักษ์ 
๖. นำงสำวชิดชนก              สิริวนัต์ มหำวิทยำลยัศรีปทมุ บรรณำรักษ์ 
๗. นำงวิยะดำ                      ศิริมำนนท์ มหำวิทยำลยัศรีปทมุ บรรณำรักษ์ 
๘. นำงประภสัสร                สำระนำค มหำวิทยำลยัศรีปทมุ บรรณำรักษ์ 
๙. นำงสำวสภีุ                     วิหคไพบลูย์ มหำวิทยำลยัธรุกิจบณัฑิตย์ บรรณำรักษ์ 
๑๐. นำงรุ่งลำวลัย์                  ทพัมีบญุ มหำวิทยำลยัรัตนบณัฑิต บรรณำรักษ์ 
๑๑. นำงสำวสนุทณี               ธรรมพร มหำวิทยำลยัรัตนบณัฑิต บรรณำรักษ์ 
๑๒. นำงสำวศิริวรรณ             ศิริภิรมย์ มหำวิทยำลยักรุงเทพ บรรณำรักษ์ 

 

รายนามคณะอนุกรรมการท่ีลาประชมุ 

๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
(ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 

มหำวิทยำลยัรังสิต รองประธำนคนท่ี ๒ 

๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุและพืน้ท่ีกำร
เรียนรู้ 
(อำจำรย์อฏัฐิภำ จลุพิสิฐ) 

มหำวิทยำลยักรุงเทพ อนกุรรมกำร 

๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร 
(อำจำรย์สจิุตรำ แร่ม)ี 

มหำวิทยำลยักรุงเทพธนบรีุ อนกุรรมกำร 

๔. ผู้อ ำนวยกำรศนูย์วิทยบริกำรและหอสมดุ  
(อำจำรย์นิพรรณ  ทฬัหะกลุธร) 

มหำวิทยำลยัคริสเตียน อนกุรรมกำร 



๕ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ   
(อำจำรย์สรัญญำ รุจิเรขเรืองรอง)  

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีมหำนคร   อนกุรรมกำร 

๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร 
(อำจำรย์กลุยำ สขุพงษ์ไทย) (แทน) 

มหำวิทยำลยัธนบรีุ อนกุรรมกำร 

๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(อำจำรย์ธนศกัดิ์  เมืองเจริญ) 

มหำวิทยำลยันำนำชำติแสตมฟอร์ด อนกุรรมกำร 

๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
 (อำจำรย์ประกอบเกียรติ ตงัคณะสิงห์)                                                   

มหำวิทยำลยัเวสเทิร์น อนกุรรมกำร 

๙. ผู้อ ำนวยกำรศนูย์บรรณสำรสนเทศ  
(อำจำรย์สภุำพร ชยัธมัมะปกรณ์) 

มหำวิทยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
 

อนกุรรมกำร 

๑๐. หวัหน้ำห้องสมดุ   
(ดร. ณตำ ทบัทิมจรูญ)                                                     

สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน์  อนกุรรมกำร 

 

รายนามคณะอนุกรรมการท่ีไม่มาประชมุ 

๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุและสำรสนเทศ 
(อำจำรย์สวุคนธ์ ศิริวงศ์วรวฒัน์) 

มหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ ท่ีปรึกษำ 

๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(อำจำรย์ศรีรมย์  คู้ลู้) 

มหำวิทยำลยักรุงเทพสวุรรณภมู ิ อนกุรรมกำร 

๓. หวัหน้ำฝ่ำยวิทยบริกำร (ห้องสมดุ) มหำวิทยำลยักำรจดักำรและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น 

อนกุรรมกำร 

๔. ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
(อำจำรย์จกัรพนัธ์   จนัทร์เขียว) 

มหำวิทยำลยัเจ้ำพระยำ อนกุรรมกำร 

๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุและเทคโนโลยี  
(อำจำรย์บญุฑำ วิศวไพศำล) 

มหำวิทยำลยัชินวตัร อนกุรรมกำร 

๖. หวัหน้ำสว่นหอสมดุ  
(อำจำรย์ธีรศกัดิ์  เยน็อรุำ) 

มหำวิทยำลยัเซนต์จอห์น อนกุรรมกำร 

๗. ผู้อ ำนวยกำรห้องสมดุและสำรสนเทศ 
(อำจำรย์พฤทธ์ิ  ภำศรี) 

มหำวิทยำลยัตำปี อนกุรรมกำร 



๘. หวัหน้ำศนูย์บรรณสำรและส่ือกำรศกึษำ 
(อำจำรย์ปรียกำญจน์ ใจสอำด)                                                       

มหำวิทยำลยันอร์ท-เชียงใหม ่ 
 

อนกุรรมกำร 

๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำรและ
สำรสนเทศ 
(อำจำรย์ดวงใจ วงษ์วิเศษ) 

มหำวิทยำลยันำนำชำตเิอเชีย-แปซิฟิก อนกุรรมกำร 

๑๐. หวัหน้ำงำนส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัเนชัน่   
(ศนูย์กำรศกึษำเนชัน่ทำวเวอร์ กรุงเทพ) 

อนกุรรมกำร 

๑๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร 
(อำจำรย์มำลีรัชต์  ฉำนสงูเนิน) 

มหำวิทยำลยัปทมุธำนี อนกุรรมกำร 

๑๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(อำจำรย์มยรีุ ยำวิลำศ) 

มหำวิทยำลยัพำยพั อนกุรรมกำร 

๑๓. หวัหน้ำห้องสมดุ มหำวิทยำลยัพิษณโุลก อนกุรรมกำร 
๑๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร  

(อำจำรย์อิบรอเฮม หะยีสำอิ) 
มหำวิทยำลยัฟำฏอนี อนกุรรมกำร 

๑๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(อำจำรย์รุจกำ สถิรำงกรู)                                                        

มหำวิทยำลยัภำคกลำง อนกุรรมกำร 

๑๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำรและ
สำรสนเทศ 
(อำจำรย์ประกำยรัตน์  ใจเท่ียง) 

มหำวิทยำลยัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ อนกุรรมกำร 

๑๗. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหอสมดุกลำง  
(อำจำรย์สมฤดี  หตัถำพงษ์)   

มหำวิทยำลยัรัตนบณัฑิต อนกุรรมกำร 

๑๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร                          มหำวิทยำลยัรำชธำนี  อนกุรรมกำร 
๑๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับรรณสำรและสำรสนเทศ 

(อำจำรย์จิตชญำ กรสนัเทียะ) 
มหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกลุ อนกุรรมกำร 

๒๐. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ              มหำวิทยำลยัเวบ็สเตอร์(ประเทศไทย) อนกุรรมกำร 
๒๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 

(อำจำรย์จิรำ นกงำม)                                                        
มหำวิทยำลยัศรีปทมุ   วิทยำเขตชลบรีุ  อนกุรรมกำร 

๒๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร 
(อำจำรย์จิรี  สขุมำตย์)                                                        

มหำวิทยำลยัหำดใหญ่  อนกุรรมกำร 



๒๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(อ.เบญจภรณ์ อนนัต์วณิชย์ชำ) 

มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั อนกุรรมกำร 

๒๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุกลำง  
(อำจำรย์นนัทิยำ  จรูญแสง)  

มหำวิทยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย อนกุรรมกำร 

๒๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุกลำง  
(อำจำรย์ชำยไหว  วิตยำกร) 

มหำวิทยำลยัเอเชียอำคเนย์ อนกุรรมกำร 

๒๖. หวัหน้ำฝ่ำยวิทยทรัพยำกร                               
(อำจำรย์ดำหวนั ธงศรี) 

วิทยำลยัเทคโนโลยีจิตรลดำ  อนกุรรมกำร 

๒๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ   วิทยำลยัเชียงรำย   อนกุรรมกำร 
๒๘. ผู้อ ำนวยกำรศนูย์วิทยบริกำร  

(อำจำรย์ณฐมน  น้อยจีน) 
วิทยำลยัดสุิตธำนี อนกุรรมกำร 

๒๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(อำจำรย์ชำญยทุธ ชสูวุรรณ) 

วิทยำลยัทองสขุ อนกุรรมกำร 

๓๐. หวัหน้ำห้องสมดุ  
(อำจำรย์จไุรรัตน์ จนัทร์เกษ) 

วิทยำลยัเทคโนโลยีพนมวนัท์ อนกุรรมกำร 

๓๑. ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
สื่อกำรศกึษำ   
(ดร.พวงรัตน์ จินพล) 

วิทยำลยัเทคโนโลยีภำคใต้ อนกุรรมกำร 

๓๒. หวัหน้ำส ำนกัหอสมดุ                            วิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม อนกุรรมกำร 
๓๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร   

( นำงสำวพริมำ  กลุนอก) 
วิทยำลยันครรำชสีมำ อนกุรรมกำร 

๓๔. หวัหน้ำห้องสมดุ   
( นำยกิตติพงษ์  เขียววิสยั) 

วิทยำลยันอร์ทเทิร์น อนกุรรมกำร 

๓๕. หวัหน้ำห้องสมดุ                   วิทยำลยันำนำชำตเิซนต์เทเรซำ  อนกุรรมกำร 
๓๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ   

(อำจำรย์ภมุโม  ค ำสอน) 
วิทยำลยับณัฑิตเอเชีย   อนกุรรมกำร 

๓๗. หวัหน้ำห้องสมดุ                             วิทยำลยัพทุธศำสนำนำนำชำติ  อนกุรรมกำร 
๓๘. หวัหน้ำห้องสมดุ                             วิทยำลยัสนัตพล อนกุรรมกำร 
๓๙. หวัหน้ำหอสมดุ วิทยำลยัแสงธรรม อนกุรรมกำร 



๔๐.  หวัหน้ำห้องสมดุ  
(อำจำรย์ประสิทธิชยั  เดชข ำ)  (แทน) 

วิทยำลยัอินเตอร์เทคล ำปำง อนกุรรมกำร 

๔๑. หวัหน้ำศนูย์วิทยบริกำร 
(อำจำรย์สพิุศ  บำยคำยคม) 

สถำบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น   อนกุรรมกำร 

๔๒. หวัหน้ำห้องสมดุ   
(อำจำรย์อญัมณี  ศรีวชัรินทร์) 

สถำบนัรัชต์ภำคย์ อนกุรรมกำร 

๔๓. หวัหน้ำห้องสมดุ   
(อำจำรย์ธนัยพร  เปรมปรี) 

สถำบนัอำศรมศิลป์  อนกุรรมกำร 

 

เปิดประชมุ ๑๓.๐๐ น. 

ประธำนคณะอนกุรรมกำรพฒันำระบบและเครือขำ่ยห้องสมดุสถำบนัอดุมศกึษำเอกชน ชดุท่ี ๑๖ 
กลำ่วต้อนรับผู้ เข้ำร่วมประชมุ  
 
วาระท่ี ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ ค าส่ังแต่งตัง้คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา
เอกชน ชดุท่ี ๑๖ (วาระสิงหาคม ๒๕๖๐-กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

ประธำนฯ แนะน ำคณะอนกุรรมกำร อพส. ชดุท่ี ๑๖  
 



 
  



 
  



 
 

มติท่ีประชมุ : รับทรำบ 



๑.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน ชุดท่ี ๑๕ 

ประธำนฯ ชดุท่ี ๑๕ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ดงันี ้
                 ๑.๒.๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรควำมร่วมมอืด้ำนวิชำกำร 

        ๑.๒.๑.๑ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยัและสถำบนัอดุมศกึษำเอกชนจ ำนวนรวมถึง 18 สถำบนั 
          ๑.๒.๑.๒ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์กบัสถำบนัอดุมศกึษำเอกชน EBSCO Discovery Service 
(EDS) (มหำวิทยำลยักรุงเทพ มหำวิทยำลยัธรุกิจบณัฑิตย์ มหำวิทยำลยัศรีปทมุ มหำวิทยำลยัรังสิต 
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลยัสยำม และมหำวิทยำลยันวมนิทรำทิรำช)   
         ๑.๒.๑.๓ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.) เพ่ือสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจยัและกำรเข้ำร่วมพฒันำคลงัทรัพยำกรประเภทวิทยำนิพนธ์/ปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 
         ๑.๒.๑.๔ ภำคีกำรบอกรับฐำนข้อมลู Scopus ในนำม Scopus University Consortium       
 

     ๑.๒.๒ ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และบริกำรวิชำกำร 
     งำนสมัมนำวิชำกำร หวัข้อ “ห้องสมดุ ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศในยคุ 

Thailand ๔.๐”  วนัท่ี ๑๐-๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ ส ำนกังำนวิทยทรพัยำกร จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

 
 
     

  



 ๑.๒.๓ บญัชี อพส. 
     ประธำนฯ ชดุท่ี ๑๕ แจกแจงรำยละเอียดบญัชีของ อพส.  

 
 
     ๑.๒.๔ ผลกำรด ำเนินงำนแตล่ะกลุม่งำน 
       ๑.๒.๔.๑ กลุม่งำนพฒันำทรัพยำกรสำรสนเทศ  

 โครงกำรศกึษำกำรบอกรบัฐำนข้อมลูออนไลน์ :กรณีศกึษำฐำนข้อมลู ScienceDirect 

 โครงกำร อพส. บริกำรสงัคม “โครงกำรแบ่งปันควำมรู้สูช่มุชน ครัง้ท่ี ๔” 

 โครงกำรวิจยัทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีได้รับอภินนัทนำกำร 
        ประธำนกลำ่วถึงกำรจ ำหน่ำยออกทรัพยำกรสำรสนเทศของมหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย หำกมี

สถำบนัใดสนใจจะรับหนงัสือหรือแหลง่รับบริจำค สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ได้ 
           ๑.๒.๔.๒ กลุม่งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 โครงกำรพฒันำกำรเสนอหวัเร่ืองใหมโ่ดยผำ่น google.doc 

 โครงกำร อพส. บริกำรสงัคม “โครงกำรแบ่งปันควำมรู้สูช่มุชน ครัง้ท่ี ๔” 
             
  



                    ๑.๒.๔.๓ กลุม่งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรบริกำร 

 อบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมลูและกำรจดัอบรมวิชำกำร 

 ศกึษำดงูำนด้ำนบริกำร 

 ท ำวิจยักำรพฒันำงำนประจ ำสูก่ำรวิจยั Routine to Research (R to R) 

 โครงกำร อพส. บริกำรสงัคม “โครงกำรแบ่งปันควำมรู้สูช่มุชน ครัง้ท่ี ๔” 
            ๑.๒.๔.๔ กลุม่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 โครงกำรพฒันำเวบ็ไซต์อพส. ในรูปแบบ Responsive 

 โครงกำรพิจำรณำผู้ให้บริกำร / กำรตอ่อำยผุู้ให้บริกำร Web Hosting 

 โครงกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ควำมรู้ กำรน ำข้อมลูเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ อพส.  เพ่ิมลิงค์
ฐำนข้อมลูท่ีแตล่ะสถำบนับอกรบัเพ่ือน ำทำงไปสูเ่วบ็ไซต์ฐำนข้อมลู อพัเดทข้อมลูลิงค์
เวบ็ไซต์ห้องสมดุ 

 โครงกำร อพส. บริกำรสงัคม “โครงกำรแบ่งปันควำมรู้สูช่มุชน ครัง้ท่ี ๔” 
 

มติท่ีประชมุ : รับทรำบ 
 

๑.๓ ขอแสดงความไว้อาลัยต่อท่านอาจารย์ ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ 

ประธำนฯ เสนอให้ร่วมท ำบญุฌำปนกิจศพ ดร.อทุยั ทตุิยะโพธิ เป็นจ ำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บำท ในนำม
คณะอนกุรรมกำรพฒันำระบบและเครือขำ่ยห้องสมดุสถำบนัอดุมศกึษำเอกชน ชดุท่ี ๑๖  
 

มติท่ีประชมุ : รับทรำบ 
 
วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ 

รับรองรำยงำนกำรประชมุ ครัง้ท่ี ๘/๒๕๖๐  
 

มติท่ีประชมุ : ประธำนฯ มอบหมำยให้ทีมเลขำสง่รำยงำนกำรประชมุให้กบัทกุสถำบนั 
 
วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง  

- ไมม่ี  



วาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอพจิารณา 
๔.๑ นโยบายการด าเนินการจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ประธำนฯ กลำ่ววำ่ นำยกสมำคมฯ เลง็เห็นถึงควำมส ำคญัของฐำนข้อมลูออนไลน์ อีกทัง้ยงัสนบัสนนุ

ให้บอกรับฐำนข้อมลูออนไลน์ในรูปแบบของภำคี โดยแยกตำมขนำดของสถำบนัอดุมศกึษำเอกชน เพ่ือให้
ตวัแทนจ ำหน่ำยฐำนข้อมลูออนไลน์น ำไปใช้พิจำรณำรูปแบบรำคำให้เหมำะสมกบัขนำดของสถำบนั 
สมำคมฯ ก ำลงัอยู่ในระหวำ่งกำรพิจำรณำ พระรำชบญัญตัิสถำบนัอดุมศกึษำ ซึ่งมีผลกระทบในด้ำนตำ่งๆ กบั
สถำบนัอดุมศกึษำเอกชน  
 

มติท่ีประชมุ : รับทรำบ 
 

๔.๒ ความร่วมมือด้านการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกัน 

กำรบอกรับฐำนข้อมลู ScienceDirect ให้กบัสถำบนัอดุมศกึษำเอกชน ยงัไมได้รับกำรตอบรับจำก 
สกอ.   ประธำนฯ เสนอให้ เชิญผู้อ ำนวยกำรของแตล่ะห้องสมดุเข้ำร่วมพดูคยุกบั สกอ. เพ่ือทรำบรำยละเอียด
ตอ่ไป  

จำกนัน้เสนอให้มกีำรสอบถำมควำมต้องกำรบอกรับฐำนข้อมลูใด และงบประมำณส ำหรับฐำนข้อมลู
ดงักลำ่ว  

ประธำนฯ แจ้งถึงกำรทดลองใช้ฐำนข้อมลูวำรสำรภำษำจีน CNKI ในเดือนมีนำคม ถงึเดือนมถินุำยน 
๒๕๖๑ โดยจะสง่รหสักำรเข้ำใช้ให้กบัสถำบนัสมำชิกได้ทดลองใช้ตอ่ไป อีกทัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยฐำนข้อมลู
ออนไลน์ต้องกำรเข้ำมำน ำเสนอฐำนข้อมลูออนไลน์กบัสมำชิก อพส. โดยให้สถำบนัอดุมศกึษำเอกชนได้ทดลอง
ใช้ฐำนข้อมลูในช่วงเวลำดงักลำ่ว 
 

มติท่ีประชมุ : รับทรำบ 
 

๔.๓ การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา ครัง้ท่ี ๓๔  
ประธำนฯ แจ้งวำ่ อพส. รับหน้ำท่ีเป็นเจ้ำภำพในกำรสมัมนำควำมร่วมมือระหวำ่งห้องสมดุ

สถำบนัอดุมศกึษำ ครัง้ท่ี ๓๔ ซึ่งในครัง้ท่ี ๓๓ นัน้จดังำนในช่วงเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๐ จึงจะมกีำรสอบถำม
ควำมเห็นของสมำชิก อพส. วำ่เหน็ควรจดัในช่วงเดือนใด โดยประธำนจะปรึกษำในเร่ืองแนวทำงกำรจดังำนกบั
ทำง สกอ. ตอ่ไป  
 

มติท่ีประชมุ : รับทรำบ 



๔.๔ พจิารณาโครงสร้างกลุ่มงาน อพส. 
ประธำนฯ แจ้งวำ่ ขอรวมกลุม่งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกบักลุม่งำนพฒันำทรัพยำกร

สำรสนเทศ เข้ำด้วยกนั เน่ืองจำกเป็นกลุม่งำนท่ีปฏิบตัิงำนในรูปแบบใกล้เคียงกนั  และรวมกลุม่งำนบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศกบักลุม่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำด้วยกนั เน่ืองจำกปัจจบุนักลุม่งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ไมม่ีบคุลำกรท่ีเช่ียวชำญด้ำนคอมพิวเตอร์โดยเฉพำะ ท ำให้บำงสถำบนัไมส่ง่ตวัแทนเข้ำร่วมประชมุ
ในกลุม่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ อีกทัง้ในกลุม่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สว่นมำกจะมีตวัแทนเป็นบรรณำรักษ์
ปฏิบตัิงำนในสว่นของบริกำรผู้ใช้เชน่กนัจึงสำมำรถรวมกบักลุม่งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศได้   
 

มติท่ีประชมุ : รับทรำบ และมอบหมำยให้แตล่ะสถำบนัก ำหนดผู้เข้ำร่วมประชมุทัง้ ๒ กลุม่งำน ตอ่ไป 
 

๔.๕ EIFL ร่วมกับ Open Book Publishers (OBP) เปิดให้ห้องสมุดสมาชกิเข้าใช้ฟรี ๓ ปี 
http://www.openbookpublishers.com 

อำจำรย์ภคพร อ ำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์  ผู้อ ำนวยกำรศนูย์กำรเรียนรู้และหอสมดุ แนะน ำให้สมำชิก
ได้รู้จกักบั EIFL องค์กรไมห่วงัผลก ำไรระดบันำนำชำติท่ีมฐีำนจำกทวีปยโุรป มุง่เน้นท ำงำนกบัห้องสมดุในกลุม่
ประเทศ ซึ่งเป็นภำคีหนึ่งท่ีดเูข้มแขง็ ในปัจจบุนัได้มีกำรลงนำมสญัญำบอกรับฐำนข้อมลูออนไลน์ท่ีได้รำคำถกู
กวำ่ท่ีสถำบนัตำ่งๆ บอกรับด้วยตนเอง และน ำเสนอฐำนข้อมลูออนไลน์ Open Book Publishers (OBP) ท่ี 
EIFL ได้ลงนำมสญัญำไว้ โดยสมำชิก อพส.สำมำรถเข้ำได้ใช้ฟรีเป็นระยะเวลำ ๓ ปี โดยท่ีสำมำรถขอรหสัผำ่น
เข้ำใช้งำนได้กบั คณุสร้อยทิพย์ สกุลุ (ผู้ประสำนงำน EIFL ประเทศไทย) อีกทัง้ยงัสำมำรถใช้ฐำนข้อมลู 
PressReader ได้เชน่กนั 
 

มติท่ีประชมุ : ทีมเลขำ อพส. รวบรวมรำยช่ือข้อมลูสถำบนัท่ีต้องกำรใช้งำนฐำนข้อมลูออนไลน์ Open 
Book Publishers (OBP) เพ่ือน ำสง่ให้กบัคณุสร้อยทิพย์ตอ่ไป 
 
  



วาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชมุครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๑  
 ทีมเลขำ อพส. แจ้งวำ่ สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน์ ขอรับเป็นเจ้ำภำพสถำนท่ีในกำรประชมุครัง้
ตอ่ไป โดยจะมีกำรสอบถำมไปทำงจดหมำยในเร่ืองวนัท่ีกำรประชมุอีกครัง้ 
 

มติท่ีประชมุ : รับทรำบ 
 

๕.๒ เวบ็ไซต์ อพส. 
ประธำนฯ เห็นควรให้เวบ็ไซต์ อพส. (www.thaipul.org)  แสดงบนเวบ็ไซต์ของฝ่ำยทรพัยำกรกำร

เรียนรู้ฯ (www.thailrt.org) และเวบ็ไซต์ของสมำคมสถำบนัอดุมศกึษำเอกชน (www.apheit.org) 
 

มติท่ีประชมุ : กลุม่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับหน้ำท่ีประสำนงำนกบัอำจำรย์วณิชำกร แก้วกนั 
หวัหน้ำส ำนกัวิทยบริกำร มหำวิทยำลยัฟำร์อีสเทอร์น ตอ่ไป 
 

ปิดประชุม ๑๕.๐๐ น. 
 
 

       (นำงสำวปนดัดำ บญุสิงห์) 
       ผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

 
           (นำงศนัสนีย์ อดทน) 
       ผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

 
 (นำงสำวจฑุำมำศ ดษุฎีสนุทรสกลุ) 
       ผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

 
          (นำยธนวฒัน์ ม่ิงมณี) 
       ผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

 
        (ดร.จอมขวญั ผลภำษี) 
       ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชมุ 


