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ณ  ห้องประชุม A๕๐๙  ช้ัน ๕ อาคาร A  สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
************************************** 

รายนามคณะอนุกรรมการทีเ่ข้าประชุม 
๑. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยส์นเทศและหอสมุด  มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   ท่ีปรึกษำ 

(ผศ.ดร. อำรีย ์ ช่ืนวฒันำ) 
๒.   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย   ประธำน 

(ดร .จอมขวญั  ผลภำษี)  
๓.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและศูนยก์ำรเรียนรู้ มหำวทิยำลยักรุงเทพ   อนุกรรมกำร 

(อำจำรยศิ์ริวรรณ  ศิริภิรมย)์ (แทน) 
๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุรี   อนุกรรมกำร 

(อำจำรยสุ์จิตรำ แร่มี) 
๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ  อนุกรรมกำร 

(อำจำรยศ์รีรมย ์ คูลู้)้ 
๖. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับรรณสำร     มหำวทิยำลยัเกษมบณัฑิต   อนุกรรมกำร 

(อำจำรยบุ์ญญำพร มำรุ่งเรือง) 
๗. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด     มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร    อนุกรรมกำร 

(อำจำรยส์รัญญำ รุจิเรขเรืองรอง) 
๘. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยันำนำชำติแสตมฟอร์ด  อนุกรรมกำร 

(อำจำรยธ์นศกัด์ิ  เมืองเจริญ) 
๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำรและสำรสนเทศ มหำวทิยำลยัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  อนุกรรมกำร 

(อำจำรยป์ระกำยรัตน์  ใจเท่ียง) 
๑๐. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัสยำม    อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยค์มเดช    บุญประเสริฐ) (แทน)   
๑๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัสยำม    อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยพ์รรณี   จิวพทุธิธรรม) (แทน)   
๑๒. หวัหนำ้ฝ่ำยวทิยทรัพยำกร   วทิยำลยัเทคโนโลยจิีตรลดำ     อนุกรรมกำร                               

(อำจำรยด์ำหวนั ธงศรี) 
๑๓. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศ  วทิยำลยัเทคโนโลยภีำคใต ้   อนุกรรมกำร 

และส่ือกำรศึกษำ 
 (ดร. พวงรัตน์ จินพล) 
๑๔. หวัหนำ้งำนหอ้งสมุด     สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น    อนุกรรมกำร 

(อำจำรยสุ์พิศ  บำยคำยคม) 
๑๕. นำงศนัสนีย ์ อดทน                       มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย            เหรัญญิก 
๑๖. นำงสำวปนดัดำ  บุญสิงห์              มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย             เลขำนุกำร 



๑๗. นำงสำวพนิดำ    วอ่งไวยทุธ์   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย            ผูช่้วยเลขำนุกำร ๑ 
๑๘. นำงสำวรัชนี  เกษศิริ                      มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย            ผูช่้วยเลขำนุกำร ๒ 
๑๙.  นำงสำวพรชนก   ตรีพรม   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย            ผูช่้วยเลขำนุกำร ๓ 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อำจำรยสุ์ชีรำ  ทองศิริ    มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั   ประธำนกลุ่มงำนวเิครำะห์             

ทรัพยำกรสำรสนเทศ     
๒.     อำจำรยสุ์ดำรัตน์  ชำ้งเช้ือวงศ ์  มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย   ประธำนกลุ่ม 

งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
๓. อำจำรยส์มศรี  อน้ประดิษฐ ์   มหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุรี   
๔. อำจำรยน์ฤมล พฤกษศิลป์   มหำวทิยำลยัรังสิต 
๕. อำจำรยร์จนีย ์  นำรินนท ์   สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น   
๖. อำจำรยศิ์ริรัตน์  บุญเตำชู   มหำวทิยำลยัเกษมบณัฑิต 
๗. อำจำรยศิ์ริวรรณ  ศิริภิรมย ์   มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
๘. อำจำรยณ์ฐัฐศ์ศิ  ธนำบรรณวชิญ ์   มหำวทิยำลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ 
๙. ผศ.สุมน  ถนอมเกียรติ    มหำวทิยำลยัศรีปทุม 
๑๐. อำจำรยพิ์ศมยั  นุ่มสวสัด์ิ   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 
รายนามคณะอนุกรรมการทีล่าประชุม 
๑.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด     มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั   อนุกรรมกำร 
๒. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร     มหำวทิยำลยัธนบุรี    อนุกรรมกำร 
๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและสำรสนเทศ    มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ   อนุกรรมกำร 
๔. หวัหนำ้ส ำนกัวทิยบริกำร     มหำวทิยำลยัฟำร์อีสเทอร์น    อนุกรรมกำร 
๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด     มหำวทิยำลยัรังสิต    อนุกรรมกำร 
๖. ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยหอสมุดกลำง     มหำวทิยำลยัรัตนบณัฑิต   อนุกรรมกำร 
๗. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรสนเทศ    มหำวทิยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อนุกรรมกำร 
๘. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด      วทิยำลยัเซำธ์อีสทบ์ำงกอก   อนุกรรมกำร 
๙. หวัหนำ้หอ้งสมุด      สถำบนัอำศรมศิลป์    อนุกรรมกำร 
 
รายนามคณะอนุกรรมการทีไ่ม่มาประชุม 
๑. หวัหนำ้ฝ่ำยวทิยบริกำร (หอ้งสมดุ)  มหำวทิยำลยักำรจดักำร   อนุกรรมกำร 
       และเทคโนโลยอีีสเทิร์น  
๒. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเกริก    อนุกรรมกำร 
๓. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยบริกำรและหอสมุด  มหำวทิยำลยัคริสเตียน   อนุกรรมกำร 
๔. หวัหนำ้ส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัเจำ้พระยำ   อนุกรรมกำร 
๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและเทคโนโลย ี  มหำวทิยำลยัชินวตัร   อนุกรรมกำร 
๖. หวัหนำ้ส่วนหอสมุด    มหำวทิยำลยัเซนตจ์อห์น   อนุกรรมกำร 



๗. ผูอ้  ำนวยกำรหอ้งสมุดและสำรสนเทศ  มหำวทิยำลยัตำปี    อนุกรรมกำร  
๘. หวัหนำ้ศูนยบ์รรณสำรและส่ือกำรศึกษำ  มหำวทิยำลยันอร์ท–เชียงใหม่  อนุกรรมกำร 
๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำรและสำรสนเทศ มหำวทิยำลยันำนำชำติเอเชีย-แปซิฟิก  อนุกรรมกำร 
๑๐. หวัหนำ้งำนส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเนชัน่ (ศูนยก์ำรศึกษำ  อนุกรรมกำร 
      เนชัน่ทำวเวอร์ กรุงเทพ)          
๑๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัปทุมธำนี   อนุกรรมกำร 
๑๒. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัพำยพั    อนุกรรมกำร 
๑๓. หวัหนำ้หอ้งสมุด    มหำวทิยำลยัพิษณุโลก   อนุกรรมกำร 
๑๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัฟำฏอนี   อนุกรรมกำร 
๑๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัภำคกลำง   อนุกรรมกำร  
๑๖. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัรำชพฤกษ ์   อนุกรรมกำร 
๑๗. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับรรณสำรและสำรสนเทศ มหำวทิยำลยัวงษช์วลิตกลุ   อนุกรรมกำร     
๑๘. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเวบ็สเตอร์(ประเทศไทย)  อนุกรรมกำร 
๑๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัเวสเทิร์น   อนุกรรมกำร 
๒๐. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัศรีปทุม วทิยำเขตชลบุรี  อนุกรรมกำร 
๒๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัหำดใหญ่   อนุกรรมกำร 
๒๒. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย   อนุกรรมกำร 
๒๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัเอเชียอำคเนย ์   อนุกรรมกำร 
๒๔. หวัหนำ้หอ้งสมุด    วทิยำลยัเฉลิมกำญจนำ   อนุกรรมกำร 
๒๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด     วทิยำลยัเชียงรำย      อนุกรรมกำร 
๒๖. หวัหนำ้หอ้งสมุดและวทิยบริกำร   วทิยำลยัเซนตห์ลุยส์   อนุกรรมกำร  
๒๗. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยบริกำร   วทิยำลยัดุสิตธำนี    อนุกรรมกำร 
๒๘. หวัหนำ้หอ้งสมุด    วทิยำลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์  อนุกรรมกำร 
๒๙. หวัหนำ้หอ้งสมุด    วทิยำลยัเทคโนโลยรีำชธำนีอุดร  อนุกรรมกำร 
๓๐. หวัหนำ้ส ำนกัหอสมุด    วทิยำลยัเทคโนโลยสียำม   อนุกรรมกำร 
๓๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   วทิยำลยันครรำชสีมำ   อนุกรรมกำร 
๓๒. หวัหนำ้หอ้งสมุด    วทิยำลยันำนำชำติเซนตเ์ทเรซำ  อนุกรรมกำร 
๓๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   วทิยำลยับณัฑิตเอเชีย   อนุกรรมกำร 
๓๔. หวัหนำ้หอ้งสมุด    วทิยำลยัพทุธศำสนำนำนำชำติ  อนุกรรมกำร 
๓๕. หวัหนำ้หอ้งสมุด    วทิยำลยัสนัตพล    อนุกรรมกำร 
๓๖. หวัหนำ้หอสมุด    วทิยำลยัแสงธรรม    อนุกรรมกำร 
๓๗. หวัหนำ้หอ้งสมุด    วทิยำลยัอินเตอร์เทค-ล ำปำง   อนุกรรมกำร 
๓๘. หวัหนำ้หอ้งสมุด    สถำบนัรัชตภ์ำคย ์    อนุกรรมกำร 
  
 
 



เปิดประชุมเวลำ ๑๓.๓๐ น. 
 รศ.ดร. ชุมพล อนัตรเสน  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำร  สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น  กล่ำวตอ้นรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุม               
โดยประธำนกล่ำว ขอบคุณในกำรตอ้นรับ และเอ้ือเฟ้ือเร่ืองสถำนท่ี จำกนั้นน ำเขำ้สู่วำระกำรประชุม ดงัน้ี 
 
วาระที ่๑   เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

๑.๑ แนะน ำสมำชิกใหม่ของ อพส. 
ประธำน กล่ำวตอ้นรับและแนะน ำ สมำชิกใหม่ อพส. ดงัน้ี 
๑) ดร.อภิรดี  อ ำนรรฆมณี  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด  มหำวทิยำลยัศรีปทุม  คนใหม่ ใหท่ี้ประชุมรับทรำบ โดย 

ดร.อภิรดี  ไดก้ล่ำวแนะน ำตวั และและแสดงควำมยนิดีท่ีไดม้ำเขำ้ร่วมประชุม 
๒) ดร.พวงรัตน์ จินพล  ผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและส่ือกำรศึกษำ วทิยำลยัเทคโนโลยภีำคใตใ้หท่ี้

ประชุมรับทรำบ โดยดร. พวงรัตน์  ไดก้ล่ำวแนะน ำตวั และแนะน ำเก่ียวกบักำรเรียนกำรสอนท่ีวทิยำลยั
เทคโนโลยภีำคใต ้

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทรำบ 

 
๑.๒ ผูล้ำประชุม 

ประธำนแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบ เร่ืองอนุกรรมกำรท่ีขอลำประชุม ดงัน้ี  
๑) ดร.จีระประภำ ละอองค ำ  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด  มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
๒) อำจำรยก์ลุยำ  สุขพงษไ์ทย  (แทน) ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร  มหำวทิยำลยัธนบุรี 
๓) อำจำรยสุ์วคนธ์   ศิริวงศว์รวฒัน์  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและสำรสนเทศ   มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ 
๔) อำจำรยว์ณิชำกร แกว้กนั หวัหนำ้ส ำนกัวทิยบริกำร  มหำวทิยำลยัฟำร์อีสเทอร์น  
๕) ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด  มหำวทิยำลยัรังสิต 
๖) อำจำรยส์มฤดี  หตัถำพงษ ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยหอสมุดกลำง  มหำวทิยำลยัรัตนบณัฑิต 
๗) อำจำรยฤ์ทธิชยั เตชะมหทัธนนัท์  ผูอ้  ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรสนเทศ   

มหำวทิยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
๘) อำจำรยเ์ยำวภำนี  รอดเพช็ร  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   วทิยำลยัเซำธ์อีสทบ์ำงกอก 
๙) อำจำรยธ์นัยพร  เปรมปรี หวัหนำ้หอ้งสมุด  สถำบนัอำศรมศิลป์ 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทรำบ 

 
วาระที ่๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๓/๒๕๕๙ 

ประธำนขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำและรับรองรำยงำนประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ วนัองัคำรท่ี ๒๖ เมษำยน ๒๕๕๙  
มตทิีป่ระชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุม โดยมีกำรแกไ้ขดงัน้ี 
หนำ้ท่ี ๑ ล ำดบัท่ี ๑๒ แกไ้ขจำก ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำรและสำรสนเทศ   เป็น ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร
และเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
ล ำดบัท่ี ๑๓ ซ ้ ำกบัล ำดบัท่ี ๘ 



หนำ้ท่ี ๒ ล ำดบัท่ี ๕  แกไ้ขนำมสกลุจำก จิตฤทธิธรรม  เป็น  จิวพทุธิธรรม 
หนำ้ท่ี ๓ ล ำดบัท่ี ๒๖  แกไ้ขจำก ผูอ้  ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำร  เป็น  ผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและ
ส่ือกำรศึกษำ 

 
วาระที ่๓   เร่ืองสืบเนื่อง 

๓.๑ แผนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มคณะท ำงำน ๔ กลุ่ม 
ประธำนเชิญประธำนหรือผูแ้ทนคณะท ำงำนกลุ่มงำนต่ำง ๆ รำยงำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ดงัน้ี 

๓.๑.๑ กลุ่มงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ประธำนกลุ่มงำน อำจำรยสุ์ดำรัตน์  ชำ้งเช้ือวงษ ์ตวัแทนจำกมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย  รำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 

 ขอมติท่ีประชุมกำรต่ออำยเุช่ำ Web Hosting ของ อพส. บริษทั ดำตำ้เซิร์ฟ เน็ตเวร์ิค จ ำกดั รำคำ ๑,๓๓๗.๕๐ บำท 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  

 แผนกำรจดัอบรมเพ่ิมพนูทกัษะดำ้นสำรสนเทศ 
- ส ำรวจควำมตอ้งกำร ในกำรอบรมวธีิกำรดูแลเวบ็ไซต ์อพส.  ส ำหรับผูดู้แลของกลุ่มงำนต่ำงๆ และผูท่ี้สนใจเพ่ิมพนู
ควำมรู้ดำ้นทกัษะกำรบริหำรเวบ็ไซตร์ะดบัเบ้ืองตน้   
- ส ำรวจควำมตอ้งกำรอ่ืนๆ  ท่ีตอ้งกำรให้กลุ่มเทคโนโลยสีำรสนเทศอบรมให ้  โดยก ำหนดตวัเลือกไวใ้ห ้และใหแ้ต่
ละกลุ่มสำมำรถเสนอแนะได ้

 รวบรวมช่องทำงกำรเขำ้ถึงแหล่งทรัพยำกร 
- เพ่ิมลิงคฐ์ำนขอ้มูล ท่ีสถำบนัในเครือข่ำย อพส. บอกรับ โดยท ำเป็นลิงค ์ใหค้ลิกแลว้สำมำรถไปท่ีหนำ้เวบ็ไซต์
ฐำนขอ้มูลได ้
- รวบรวมลิงคห์อ้งสมุด ของสถำบนัในเครือข่ำย อพส.  โดยท ำเป็นลิงค ์ ใหค้ลิกเขำ้ไปไดท่ี้ช่ือของแต่ละหอ้งสมุดได ้
 

๓.๑.๒ กลุ่มงำนบริกำรสำรสนเทศ 
ประธำนกลุ่มงำน อำจำรยป์นดัดำ บุญสิงห์ ตวัแทนจำกมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย  รำยงำน 

๑) โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรใหบ้ริกำรหอ้งสมุด 
 อำจำรยปิ์ยนุช  ประใจครบุรี  น ำเสนอโครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์  กำรท ำประกนัคุณภำพกำร
บริหำรงำนทัว่ไป ของศูนยบ์รรณสำรสนเทศ มหำวทิยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด ำเนินกำรในปี พ.ศ.๒๕๕๘  มีทั้งส้ิน ๕ 
องคป์ระกอบ  ๑๗ ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
 ๑. องคป์ระกอบท่ี ๑ ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค ์และแผนกำรด ำเนินกำร (๑ ตวับ่งช้ี) 
 ๒. องคป์ระกอบท่ี ๒ กำรผลิตบณัฑิต (๕ ตวับ่งช้ี) 
 ๓. องคป์ระกอบท่ี ๗ กำรบริหำรและกำรจดักำร (๙ ตวับ่งช้ี) 
 ๔. องคป์ระกอบท่ี ๘ กำรเงินและงบประมำณ (๑ ตวับ่งช้ี) 
 ๕. องคป์ระกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ (๑ ตวับ่งช้ี) 
 อำจำรยน์ฤมล  พฤกษศิลป์ ส ำนกัหอสมุด  มหำวทิยำลยัรังสิต น ำเสนอกำรท ำประกนัคุณภำพกำรศึกษำดำ้นงำนบริกำรของ
ส ำนกัหอสมุด  มหำวทิยำลยัรังสิต  ดงัน้ี 
กำรด ำเนินงำน  :  
 ๑. มีกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบดว้ย ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด รองผูอ้  ำนวยกำร  



หวัหนำ้แผนก 
 ๒. มีกำรประชุมทุก ๒ เดือน 
 ๓. บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม 
 ส ำนกัหอสมุด  ด ำเนินกำรประกนัคุณภำพตำมท่ี มหำวทิยำลยัก ำหนดไว ้ ๕  องคป์ระกอบ ๑๕ ตวับ่งช้ี ประกอบดว้ย 
 องคป์ระกอบท่ี ๑  ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค ์และแผนด ำเนินกำร (๒ ตวับ่งช้ี) 
 องคป์ระกอบท่ี ๒  ภำระงำนหลกั (๕ ตวับ่งช้ี) 
 องคป์ระกอบท่ี ๓  กำรบริหำรและกำรจดักำร (๕ ตวับ่งช้ี) 
 องคป์ระกอบท่ี ๔  กำรเงินและงบประมำณ (๒ ตวับ่งช้ี) 
 องคป์ระกอบท่ี ๕  ระบบและกลไกประกนัคุณภำพ (๑ ตวับ่งช้ี) 
ซ่ึงแต่ละตวับ่งช้ี จะมีเกณฑก์ำรประเมิน โดยประเมินตำมเกณฑข์อง สกอ. 

๒)  โครงกำรอบรมกำรสืบคน้ฐำนขอ้มูล 
ตั้งเป้ำหมำยในกำรจดัอบรมวชิำกำร หวัขอ้  “เทคนิคและกลยทุธ์กำรสืบคน้สำรสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์”                                

ใหก้บัสมำชิกในกลุ่มงำนฯ 
๓) โครงกำรศึกษำดูงำนดำ้นกำรบริกำร 

คณะอนุกรรมกำร กลุ่มงำนฯ อยูใ่นช่วงพิจำรณำสถำนท่ีศึกษำดูงำน โดยพิจำรณำ ๒ แห่ง คือ หอ้งสมุดคณะวศิวกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  และ ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 

๔) โครงกำรท ำวจิยั (งำนประจ ำสู่งำนวจิยั) R to R หวัขอ้ “กำรใชฐ้ำนขอ้มูลออนไลนข์องหอ้งสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน” 
 ท่ีประชุม กลุ่มงำนบริกำรฯ มีมติให ้ทุกสถำบนัท่ีเขำ้ประชุม รวบรวมขอ้มูลส่งเลขำนุกำร  ดงัน้ี 
     ๑. ช่ือฐำนขอ้มูลท่ีบอกรับ 
    ๒. รำคำของฐำนขอ้มูลท่ีบอกรับ 
     ๓. สถิติกำรใชฐ้ำนขอ้มูลท่ีบอกรับ ตั้งแต่เดือน มกรำคม - ธนัวำคม ๒๕๕๗ และเดือนมกรำคม  -  เดือนธนัวำคม ๒๕๕๘ 
๕) กำรประชุมคร้ังต่อไป 

ประชุมคร้ังต่อไป คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ ประมำณเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๙ ณ ส ำนกัหอสมุด  มหำวทิยำลยัศรีปทุม      
 

๓.๑.๓ กลุ่มงำนวเิครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ประธำนกลุ่มงำนฯ อำจำรยสุ์ชีรำ ทองศิริ ตวัแทนจำกมหำวทิยำลยัอสัสมัชญั รำยงำน 

๑) แผนกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ประกอบดว้ยโครงกำรต่ำง ๆ ดงัน้ี 
โครงกำรของกลุ่มงำนฯ มีดงัน้ี  

 โครงกำรพฒันำเสนอหวัเร่ืองใหม่ 
 โครงกำรแบ่งปันควำมรู้สู่ชุมชนคร้ังท่ี ๓ 
 โครงกำรบริกำรสงัคมกำรวจิยั 
 โครงกำรอบรมกำรลงรำยกำร RDA 

 
 
 
 



๓.๑.๔ กลุ่มงำนพฒันำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ประธำนกลุ่มงำนฯ อำจำรยเ์ด่นดำรำ  ถำดเกษม ตวัแทนจำกวทิยำลยัเซำธ์อีสทบ์ำงกอก ไดม้อบหมำยให ้อำจำรยศ์นัสนีย ์ 

อดทน ตวัแทนจำกมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย รำยงำน 
ควำมคืบหนำ้แผนกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ประกอบดว้ยโครงกำรต่ำง ๆ ดงัน้ี 

โครงกำรของกลุ่มงำนฯ มีดงัน้ี  
 โครงกำรกำรศึกษำกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน:์ กรณีศึกษำฐำนขอ้มูล ScienceDirect 

 สถำบนัเอกชนท่ีบอกรับ ไดแ้ก่ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย, มหำวทิยำลยัรังสิต, มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย,์  
มหำวทิยำลยักรุงเทพ, มหำวทิยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหำวทิยำลยัสยำม,                                        
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร, มหำวทิยำลยัชินวตัร, มหำวทิยำลยัพำยพั, มหำวทิยำลยัรำชธำนี 

 โครงกำร อพส. บริกำรสงัคม 
อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรประสำนงำนจำกคณะท ำงำน กลุ่มวเิครำะห์ฯ ท่ีก ำลงัพิจำรณำคดัเลือกสถำนท่ีด ำเนินกำร 

 โครงกำรวจิยัทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีไดรั้บอภินนัทนำกำร 
  อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรร่ำงโครงกำร 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทรำบ 
 
วาระที ่๔   เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๔.๑ ควำมร่วมมือบริกำรยมืระหวำ่งหอ้งสมุด  ผำ่น EDS (EBSCO Discovery Service) ระหวำ่ง ๕ สถำบนั 

วตัถุประสงค ์
เพื่อแบ่งปันทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกนั (Resources Sharing) ระหวำ่ง มหำวทิยำลยัเอกชน ๔ สถำบนั เร่ิมตน้ 

มหำวทิยำลยัรังสิต, มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ มหำวทิยำลยักรุงเทพ, มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย  และมหำวทิยำลยัของรัฐ ๑ สถำบนั 
คือ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ผำ่นระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)  ควำมคืบหนำ้ 

ทุกสถำบนัตกลงเห็นชอบในหลกักำรควำมร่วมมือใหบ้ริกำรระหวำ่งหอ้งสมุด ระเบียบ กติกำ ใหเ้ป็นไปตำมกำร
ใหบ้ริกำรระหวำ่งหอ้งสมุด  ในช่วง ๖ เดือนแรก เป็นช่วงทดลองด ำเนินกำร ไม่มีค่ำใชจ่้ำยใด โดยจะเร่ิมใหบ้ริกำรวนัพธุท่ี ๑ มิถนุำยน 
๒๕๕๙ 

 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบตำมท่ีเสนอ  

 
 

๔.๒ ควำมคืบหนำ้กบั สกอ. เร่ืองฐำนขอ้มูลออนไลน์ Uninet 
 ประธำน เสนอใหท่ี้ประชุมทรำบ เร่ืองควำมคืบหนำ้กบั สกอ. เร่ืองฐำนขอ้มูลออนไลน์ Uninet ซ่ึงน ำเสนอในท่ี

ประชุม ฝ่ำยทรัพยำกรกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีกำรศึกษำ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๙ ท่ี มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย  จำกกำรท ำ
แบบส ำรวจงบประมำณทั้งหมดของหอ้งสมุดและงบประมำณกำรจดัซ้ือฐำนขอ้มูล โดยงบประมำณหอ้งสมุดสูงสุดคือ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ 
บำท ต ่ำสุดคือ ๕๐๐,๐๐๐ บำท  ส ำหรับงบประมำณกำรจดัซ้ือฐำนขอ้มูลสูงสุดคือ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท ต ่ำสุดคือ ๒๙๐,๐๐๐ บำท 



- ส ำรวจควำมตอ้งกำรบอกรับฐำนขอ้มูล ๑๔ ฐำนขอ้มูล ของ สกอ. (Uninet) ไดรั้บขอ้มูลตอบกลบัจำก ๒๘ 
สถำบนั พบวำ่ ฐำนขอ้มูลท่ีตอ้งกำรสูงสุด ๓ อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ฐำนขอ้มูล ProQuest Dissertations & Theses, ฐำนขอ้มูล ScienceDirect, 
และ ฐำนขอ้มูล ABI/INFORM Complete  

- กำรจดัล ำดบัฐำนขอ้มูล ๒๓ ฐำนขอ้มูล ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- สรุปกำรคดัเลือก ๓ ฐำนขอ้มูล ไดแ้ก่  Proquest Dissertations and Theses, ScienceDirect, และ ABI/INFORM 

Complete ตำมผลกำรส ำรวจ เพื่อเสนอขอรับกำรสนบัสนุนจำก Uninet ในเร่ือง 
• รำคำและ Package ตำมภำคีของ Uninet 
• กำรสนบัสนุนในเร่ืองค่ำใชจ่้ำย 
-  มอบคณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยหอ้งสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) ในกำรขอ 

Commitment จำกสถำบนัท่ีประสงคบ์อกรับ ฐำนขอ้มูล 3 อนัดบัแรก และใหจ้ดัเก็บขอ้มูลเป็นเอกสำรลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อใหแ้น่ใจใน
กำรตดัสินใจเร่ือง บอกรับสมำชิก เม่ือมีผลตอบกลบัจำก Uninet เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุนใหไ้ดป้ระโยชน์จำกรำคำภำคี ของ Uninet 

- นอกเหนือจำกท่ีขอรับกำรสนบัสนุนจำก Uninet นั้น ท่ีประชุมมีมติ มอบ อพส. เพ่ือเจรจำหำทำงต่อรองกบั
ผูแ้ทนจ ำหน่ำย อำจใชว้ธีิกำรร่วมมือกนัต่อรองใหเ้ห็นผล 

ผศ.ดร. อำรีย ์ ช่ืนวฒันำ ผูอ้  ำนวยกำรศูนยส์นเทศและหอสมุด มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เสนอต่อท่ีประชุม 
เร่ือง ควำมร่วมมือระหวำ่งมหำวทิยำลยัเอกชนกบัมหำวทิยำลยัของรัฐ กำรซ้ือฐำนขอ้มูลของมหำวทิยำลยัของรัฐจะไดร้ำคำท่ีถูกกวำ่
มหำวทิยำลยัเอกชน ดงันั้นมหำวทิยำลยัเอกชนจึงตอ้งร่วมมือกนัเพ่ือใหเ้กิดอ ำนำจต่อรองในกำรซ้ือฐำนขอ้มูลในนำมของมหำวทิยำลยั
เอกชน 

๔.๓  ควำมคืบหนำ้กำรประชุมกบัตวัแทนต่ำงประเทศของ Turnitin เร่ือง ขอใหน้ ำเสนอ Options  
ประธำน เสนอในท่ีประชุม เร่ือง ควำมคืบหนำ้กำรประชุมกบัตวัแทนต่ำงประเทศของ Turnitin เร่ืองขอให้

น ำเสนอ Options ดงัน้ี 
- เคร่ืองมือไทย “อกัขรำวสุิทธ์ิ” : พฒันำโดยจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั และใหบ้ริกำรผำ่น MOU ไม่มีค่ำใชจ่้ำย 

อพส. ไดจ้ดัอบรมวธีิกำรด ำเนินกำรดำ้นเทคนิคและกำรใชง้ำน ณ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย เม่ือวนัองัคำรท่ี ๕ เมษำยน ๒๕๕๙ เพือ่
เตรียมขอ้มูลเขำ้สู่ฐำนขอ้มูลของระบบ และสร้ำงเสริมเป็นศกัยภำพทกัษะดำ้นกำรจดักำรขอ้มูล Metadata ของงำนวจิยัและวทิยำนิพนธ์
ของสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน ท่ีส่งเสริมใหร้ะบบใชง้ำนไดดี้ยิง่ข้ึน 



- เคร่ืองมือต่ำงประเทศ Turnitin: ประชุมเจรจำกบัตวัแทนต่ำงประเทศ ใหเ้สนอทำงเลือกในกำรออกแบบ 
Package ท่ีลดลงตำมขนำดและควำมตอ้งกำรใชง้ำน  ปรับปรุงรูปแบบกำรบอกรับผลิตภณัฑ ์จำกรูปแบบเดียว เร่ิมตน้ท่ี ๓,๐๐๐ Users ให้
มีควำมหลำกหลำย  เหมำะสมต่อลกัษณะควำมตอ้งกำร และขนำดของกำรใชง้ำนของแต่ละสถำบนั  ซ่ึงควำมคืบหนำ้มีแนวโนม้ท่ีจะได ้
Package เร่ิมตน้ท่ี ๑๐๐ Users โดยทำงบริษทัฯ สนใจท ำ MOU ร่วมกบั สสอท. 

- เคร่ืองมือต่ำงประเทศ Turnitin:  
 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบตำมท่ีเสนอ  
 
๔.๔   กำรจดังำนสมัมนำวชิำกำรของ อพส. ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

ประธำน เสนอในท่ีประชุม เร่ือง กำรจดังำนสมัมนำวชิำกำรของ อพส. ประจ ำปี ๒๕๕๙ ขอใหแ้ต่ละสถำบนั
ช่วยคิดหวัขอ้ และช่วงเวลำในกำรอบรม มำยงัทีมเลขำนุกำร อพส. 

 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบตำมท่ีเสนอ  มอบหมำยทีมเลขำนุกำร อพส. ด ำเนินกำรตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 

วาระที ่๕  เร่ืองอืน่ ๆ 
 ๕.๑ ก ำหนดกำรประชุมคร้ังต่อไป คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ ประมำณเดือนมิถุนำยน ๒๕๕๙ 
  ก ำหนดกำรประชุม คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙  วนัพฤหสับดีท่ี ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๕๙   
เวลำ ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ  หอ้งประชุมสภำมหำวทิยำลยั ๑-๓๐๘ ชั้น ๓  อำคำรอำทิตยอ์ุไรรัตน์ (อำคำร ๑) มหำวทิยำลยัรังสิต 

 
ปิดประชุมเวลำ ๑๖.๐๐ น. 
 
 
                    (นำงสำวรัชนี  เกษศิริ) 
                      ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
 
 
                                (นำงสำวปนดัดำ  บุญสิงห์) 
                      ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
 
 
                               (นำงสำวพนิดำ    วอ่งไวยทุธ์) 
         ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
 
 
                   (ดร.จอมขวญั  ผลภำษี) 
                 ผูต้รวจรำยงำนกำรประชุม 



    


