รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีท่ ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุม ๒-๐๒๓๐ อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปั ญญาภิวัฒน์
**************************************

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
(ดร. จอมขวัญ ผลภาษี )
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี
(อาจารย์ประชุมพร นิรตั ิศยกุล)
ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
(อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์)
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ประกอบเกียรติ ตังคณะสิงห์)
ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรสารสนเทศ
(อาจารย์สธุ น สุภาวงศ์)
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อ.เบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชา)
ผู้อํานวยการหอสมุด
(ดร.นารีรัตน์ กิติอาษา)
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์เยาวภานี รอดเพ็ชร)
ผู้อํานวยการ สํานักส่งเสริมวิชาการ
(อาจารย์รําพึง กลิ่นชัน)
้ (แทน)
หัวหน้ าศูนย์วิทยบริการ
(อาจารย์สพุ ิศ บายคายคม)
อาจารย์ศนั สนีย์ อดทน
อาจารย์ปนัดดา บุญสิงห์
อาจารย์จฑุ ามาศ ดุษฎีสนุ ทรสกุล
อาจารย์ธนวัฒน์ มิ่งมณี

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

ประธาน

มหาวิทยาลัยชินวัตร

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยสยาม

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

อนุกรรมการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์

อนุกรรมการ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

เหรัญญิก
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ 1
ผู้ช่วยเลขาฯคนที่ 2

๑๕. อาจารย์ปนัดดา

บุญสิงห์

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

รายนามผู้เข้าร่ วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผศ.ดร.ใกล้ รุ่ง
อาจารย์ณฐั ธยาน์
อาจารย์อชั ฌา
อาจารย์พิชญา
อาจารย์นิรัญชรา
อาจารย์พชร

สามารถ
ศรีตา่ ยขํา
เจิมปี
ศรีสนุ ทรศิริ
ศรีนกุ ลู
แก้ วเสมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ประธานกลุม่ งานบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากร
ผู้เข้ าร่วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุม

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม
๑.

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี)
๒. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ)
๓. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและพื ้นที่การ
เรียนรู้
(อาจารย์อฏั ฐิ ภา จุลพิสิฐ)
๔. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(ผศ. ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง)
๕. ผู้อํานวยการสํานักบรรณสาร
(อาจารย์บญ
ุ ญาพร มารุ่งเรือง)
๖. ผู้อํานวยการศูนย์วทิ ยบริการและหอสมุด
(อาจารย์นิพรรณ ทัฬหะกุลธร)
๗. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
(อาจารย์กลุ ยา สุขพงษ์ ไทย) (แทน)
๘. ผู้อํานวยการฝ่ ายหอสมุดกลาง
(อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ทัพมีบญ
ุ )
๙. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
(อาจารย์นนั ทิยา จรูญแสง)
๑๐. ผู้อํานวยการศูนย์วทิ ยบริการและหอสมุด
(อาจารย์นิพรรณ ทัฬหะกุลธร)
๑๑. อาจารย์ศิริรัตน์
บุญเตาชู

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

รองประธานคนที่ 1

มหาวิทยาลัยรังสิต

รองประธานคนที่ 2

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเกริก

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยคริ สเตียน

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

ประธานกลุม่ งาน
พัฒนา
และวิเคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ

รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่ มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและสารสนเทศ
(อาจารย์สวุ คนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์)
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
(อาจารย์สจุ ิตรา แร่ม)ี
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ปาณิสรา ณ ราช)
หัวหน้ าฝ่ ายวิทยบริการ (ห้ องสมุด)

๕.

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
(อาจารย์จกั รพันธ์ จันทร์เขียว)
๖. หัวหน้ าส่วนหอสมุด
(อาจารย์ธีรศักดิ์ เย็นอุรา)
๗. ผู้อํานวยการห้ องสมุดและสารสนเทศ
(อาจารย์พฤทธิ์ ภาศรี)
๘. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง)
๙. หัวหน้ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(อาจารย์ปรียกาญจน์ ใจสอาด)
๑๐. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ธนศักดิ์ เมืองเจริญ)
๑๑. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
สารสนเทศ
(อาจารย์วีระกุล สุวิบลู ย์ทรัพย์)
๑๒. หัวหน้ างานสํานักหอสมุด
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
(อาจารย์มาลีรัชต์ ฉานสูงเนิน)

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยตาปี

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเนชัน่
(ศูนย์การศึกษาเนชัน่ ทาวเวอร์ กรุงเทพ)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

๑๔. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์มยุรี ยาวิลาศ)
๑๕. หัวหน้ าห้ องสมุด

มหาวิทยาลัยพายัพ

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

อนุกรรมการ

๑๖. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
(อาจารย์อิบรอเฮม หะยีสาอิ)
๑๗. หัวหน้ าสํานักวิทยบริการ
(อาจารย์วณิชากร แก้ วกัน)
๑๘. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์รุจกา สถิรางกูร)
๑๙. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
สารสนเทศ
(อาจารย์ประกายรัตน์ ใจเที่ยง)
๒๐. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยราชธานี

อนุกรรมการ

๒๑. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(อาจารย์ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน)
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล
(อาจารย์จิตชญา กรสันเทียะ)
๒๓. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)

อนุกรรมการ

๒๔. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์จิรา นกงาม)
๒๕. ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ
(อาจารย์สภุ าพร ชัยธัมมะปกรณ์)
๒๖. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
(อาจารย์จิรี สุขมาตย์)
๒๗. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
(อาจารย์ชายไหว วิตยากร)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๒๘. หัวหน้ าฝ่ ายวิทยทรัพยากร
(อาจารย์ดาหวัน ธงศรี)
๒๙. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
๓๐. บรรณารักษ์
(อาจารย์จฑุ ารุช รุทระกาญจน์)
๓๑. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ชาญยุทธ ชูสวุ รรณ)
๓๒. หัวหน้ าห้ องสมุด
(อาจารย์จไุ รรัตน์ จันทร์เกษ)
๓๓. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการศึกษา
(ดร.พวงรัตน์ จินพล)
๓๔. หัวหน้ าสํานักหอสมุด
๓๕. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
( นางสาวพริมา กุลนอก)
๓๖. หัวหน้ าห้ องสมุด
( นายกิตติพงษ์ เขียววิสยั )
๓๗. หัวหน้ าห้ องสมุด
(ผศ.กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ )
๓๘. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์อภัย ประกอบผล)
๓๙. หัวหน้ าห้ องสมุด
๔๐. หัวหน้ าห้ องสมุด
๔๑. หัวหน้ าห้ องสมุด
๔๒. หัวหน้ าหอสมุด
๔๓. หัวหน้ าห้ องสมุด
(อาจารย์ประสิทธิชยั เดชขํา) (แทน)
๔๔. หัวหน้ าห้ องสมุด
(อาจารย์อญ
ั มณี ศรีวชั รินทร์)

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยดุสิตธานี

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

วิทยาลัยทองสุข

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

อนุกรรมการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อนุกรรมการ

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

อนุกรรมการ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

อนุกรรมการ

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

สถาบันรัชต์ภาคย์

อนุกรรมการ

๔๕. หัวหน้ าห้ องสมุด
(อาจารย์ธนั ยพร เปรมปรี)
๔๖. อาจารย์เพิ่มทรัพย์ ศรีสวุ รรณ

สถาบันอาศรมศิลป์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

อนุกรรมการ
รองประธานกลุม่
งานพัฒนา
และวิเคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ

เปิ ดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ประธาน คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้ องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน กล่าวต้ อนรับทุกท่านและขอขอบคุณห้ องสมุด สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ที่ให้ ความ
อนุเคราะห์เป็ นเจ้ าภาพสถานที่
อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวขอบคุณที่คณะทํางานให้ เกียรติมา
ประชุมที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ และขออภัยสําหรับความไม่สะดวกในเรื่องที่จอดรถที่ไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีงาน CP ALL Innovation Days 2019 ซึ่งมีผ้ เู ข้ าร่วมงานกว่าหนึ่งพันคน จากนันกล่
้ าวให้ โอวาท
เกี่ยวกับการผลักดันให้ นกั ศึกษามีแนวคิดในด้ านนวัตกรรมที่มากขึ ้น
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
๑.๑ นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย (สสอท.) ปี วาระ ๒๕๖๓-๒๕๖๕
ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้ รับแต่งตังดํ
้ ารงตําแหน่ง นายกสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ปี วาระ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ในขณะนี ้อยูใ่ นระหว่าง
จัดตังกรรมการบริ
้
หารสมาคมฯ
มติท่ ีประชุม : รับทราบ
๑.๒. ความคืบหน้ าการลงนามความร่ วมมือระหว่างคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับสํานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หลังจากการเลือกตังประธาน
้
อพส. วาระใหม่เสร็จสิ ้น จะมีการนัดประชุมร่วมกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม เพื่อหารือความคืบหน้ าในเรื่องความร่วมมือระหว่าง อพส.
กับสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มติท่ ีประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการงานการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๒
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การดําเนินงานของกลุ่มงาน ๒ กลุ่ม
๓.๑.๑ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ประธานกลุ่มงานฯ
๓.๑.๒ กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ โดย ประธานกลุ่มงานฯ
-

๓.๒ สรุปงานสัมมนาความร่ วมมือระหว่ างห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ ที่ ๓๔
งานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ ที่ ๓๔ ประธาน
ขอมอบกําไรในการจัดงาน ให้ อพส. เป็ นจํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้ วน)
มติท่ ีประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเลือกประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้ องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๗
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมเสนอชื่อผู้อํานวยการ/หัวหน้ าห้ องสมุด เพื่อทําการเลือกตังประธาน
้
อพส. ชุด
ที่ ๑๗ โดยมีการรับรองชื่อจากที่ประชุม
ดร.จอมขวัญ ผลภาษี เสนอชื่อ อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ เสนอชื่อ ดร.จอมขวัญ ผลภาษี มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
อาจารย์เบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชา เสนอชื่อ ดร.มัลลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานฯ มอบหมายให้ ทีมเลขา จัดทําแบบเลือกตัง้ ส่งทางจดหมายให้ กบั ทุกสถาบัน เพื่อทําการ
เลือกตัง้
อาจารย์ ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ ขอให้ เป็ นการเลือกตังออนไลน์
้
บน Google Form
มติท่ ีประชุม : ประธานฯ มอบหมายให้ ทีมเลขา จัดทําแบบเลือกตังส่
้ งทางจดหมายให้ กบั ทุก
สถาบัน และ จัดทําแบบเลือกตังออนไลน์
้
บน Google Form เพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั สถาบันที่สะดวกใช้ การ
เลือกตังแบบออนไลน์
้

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การบรรยาย เรื่อง ระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย ผศ.ดร.ใกล้ ร่ ุง สามารถ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ ข้อมูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยากรบรรยายถึงระบบ Ranking ว่า ระบบ Ranking ถูกบันทึกโดยหลายสถาบัน โดยแต่ละสถาบัน
อาจจะมีตวั ชี ้วัดที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้ ซึ่ง Ranking นันมี
้ ความสําคัญที่ช่วยสะท้ อนคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ในหลายๆด้ าน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทังในระดั
้
บประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งผลของการวัดระดับ Ranking จะช่วย
พัฒนาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เข้ าร่วม
World University Ranking อยู่ ๓ สถาบัน ได้ แก่ The QS World University Rankings, The Times Higher
Education World University Rankings (THE), U-MULTIRANK

• The QS World University Rankings เป็ นเครื่องมือจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มตี วั ชี ้วัดน้ อย
ที่สดุ เพียง ๖ ตัวชี ้วัด ซึ่ง QS World University Rankings 2020 ประกาศผลเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยไทยได้ รับการจัดอันดับทังหมด
้
๙ มหาวิทยาลัย โดยจะมีการจัดอันดับ
๑-๕๐๐ อย่างละเอียด แต่หลังจากนันจะถู
้ กจัดอันดับเป็ นกลุม่ ๆ เนื่องจากคะแนนไม่ตา่ งกันอย่างมี
นัยยะสําคัญ

ในส่วนของตัวชี ้วัด The QS World University Rankings จะเน้ นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็ น
หลัก ตัวชี ้วัดที่ ๑ Academic Reputation คือ ชื่อเสียงในแวดวงวิชาการ และตัวชี ้วัดที่ ๒ Employer
Reputation คือ ชื่อเสียงในมุมมองของสถานประกอบการ ให้ คะแนนนํ ้าหนักรวมกันที่ร้อยละ ๕๐
ตัวชี ้วัดที่ ๑ Academic Reputation จะเกิดจากการส่งแบบสอบถามให้ กบั นักวิชาการทัว่ โลก โดย
คะแนนจากผู้โหวตมีความแตกต่างกันคือ หากผู้โหวตเป็นคนไทย จะนับเป็ น ๑ คะแนน หากผู้โหวต
เป็ นชาวต่างชาติ จะนับเป็น ๖ คะแนน ดังนันหากต้
้
องการเพิ่มคะแนนในส่วนนี ้ควรจะมีการทําวิจยั
ร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้ องส่ง
รายชื่อสถาบันที่ต้องการให้ สง่ แบบสอบถาม จํานวน ๔๐๐ รายชื่อ ให้ กบั ทาง QS
ตัวชี ้วัดที่ ๒ Employer Reputation มาจากความคิดเห็นของสถานประกอบการ โดยจะสอบว่า
บัณฑิตที่จบจากสถาบันใดมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากที่สดุ ดังนันมหาวิ
้
ทยาลัยจะต้ องผลิต
บัณฑิตที่ตรงกับความต้ องการของตลาด มหาวิทยาลัยจะต้ องส่งรายชื่อสถานประกอบการที่รบั
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเข้ าทํางานมาก ที่ต้องการให้ สง่ แบบสอบถาม จํานวน ๔๐๐ รายชื่อ ให้ กบั
ทาง QS ซึ่งตัวชี ้วัดนี ้ ผู้โหวตจากประเทศไทยและชาวต่างชาติจะคิดคะแนนไม่ตา่ งกัน
ตัวชี ้วัดที่ ๓ Citations/Faculty คือ อัตราการถูกอ้ างถึงในงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ใน Scopus โดยมีการ
นับระยะเวลา ๕ ปี ย้ อนหลัง เฉลีย่ ต่อจํานวนอาจารย์ ๑ ท่าน ดังนันหากมหาวิ
้
ทยาลัยมีอาจารย์
จํานวนมาก ค่า Citations ก็จําเป็ นจะต้ องมากตาม จึงต้ องให้ อาจารย์กระตือรือร้ นในการทํางานวิจยั ที่
มีคณ
ุ ภาพ เพื่อให้ มีการถูกนําไปใช้ อ้างอิง
ตัวชี ้วัดที่ ๔ Faculty Student คือ สัดส่วนของอาจารย์ตอ่ นักศึกษา เพื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ค่าเฉลี่ยของโลก คือ ๑ : ๑๐
ตัวชี ้วัดที่ ๕ International Faculty คือ สัดส่วนของอาจารย์ตา่ งชาติ
ตัวชี ้วัดที่ ๖ International Students คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ

- QS Asia Rankings เป็ นเครื่องมือจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียที่มีตวั ชี ้วัดทังหมด
้
๑๑
ตัว โดยมีตวั ชัดวัด ๖ ตัวแรกคล้ ายกับ The QS World University Rankings ยกเว้ นตัวชี ้วัดที่ ๓
Citations per Paper จะเฉลี่ยต่องานตีพิมพ์ ๑ ฉบับ
ตัวชี ้วัดที่ ๗ Papers per Faculty จํานวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้ อมูล Scopus ต่ออาจารย์ ๑ ท่าน
ตัวชี ้วัดที่ ๘ Inbound Exchange สัดส่วนการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ ามาเรียน
ตัวชี ้วัดที่ ๙ Outbound Exchange สัดส่วนการส่งนักศึกษาไทยไปเรียนต่างประเทศ
ตัวชี ้วัดที่ ๑๐ Staff with PhD สัดส่วนจํานวนอาจารย์วฒ
ุ ปิ ริญญาเอก
ตัวชี ้วัดที่ ๑๑ International Research Network สัดส่วนการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับชาวต่างชาติ

• The Times Higher Education World University Rankings (THE) เป็นเครื่องมือจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ มีความละเอียดมากกว่า QS ซึ่งผลการจัดอันดับล่าสุดจะมี
เพียงมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยวิจยั THE จะมีตวั ชี ้วัดทังหมด
้
๕ ด้ าน แต่ละด้ านจะมี
ตัวชี ้วัดย่อยลงไปอีก โดยใช้ การส่งแบบสอบถามเช่นเดียวกัน
ตัวชี ้วัดที่ ๑ Teaching วัดจากชื่อเสียงในการด้ านการสอน จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก
สัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงรายได้ ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี ้วัดที่ ๒ Research วัดจากชื่อเสียงในการตีพิมพ์ รายได้ จากการตีพิมพ์ ในฐานข้ อมูล
Scopus
ตัวชี ้วัดที่ ๓ Citations
ตัวชี ้วัดที่ ๔ International Outlook
ตัวชี ้วัดที่ ๕ Industry Income
ข้ อจํากัดของ THE World University Ranking
- ต้ องมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
- มีการตีพิมพ์ Publication มากกว่า ๑,๐๐๐ ภายใน ๕ ปี ย้ อนหลัง (ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ต่อปี )
ในฐานข้ อมูล Scopus
- หัวข้ อผลงานวิจยั ต้ องมีความสหวิทยาการ ไม่ควรทําหัวข้อใดหัวข้ อหนึ่งเกินร้ อยละ ๘๐ ของ
ผลงานตีพิมพ์

• U-MULTIRANK เป็ นเครื่องมือจัดอันดับที่ดําเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน
ทวีปยุโรป ประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยแยกเป็ นสาขาและเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้ า
ร่วมในสาขาเดียวกัน มีตวั ชี ้วัดกว่า ๓๐ ตัวชี ้วัด ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่ไม่ใช่การมองเป็นลําดับ แต่
จะบอกผลเป็ นคุณภาพแทน โดยเป็นการประเมินในระดับหลักสูตร ซึ่งทาง U-MULTIRANK จะมี
การประกาศว่าในปี นนๆ
ั ้ จะมีการประเมินในหลักสูตรสาขาใด แล้ วจึงให้ ทางมหาวิทยาลัยส่ง
หลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับสาขานันๆ
้ ให้ กบั U-MULTIRANK เพื่อรับการประเมินทัง้ ๕ ด้ าน ดังนันการ
้
ประเมินจะเป็ นการประเมินในบริบทสาขาเดียวกัน ทัว่ โลก ทําให้ มหาวิทยาลัยได้เห็นผลการ
ประเมินว่าตนเองอยูใ่ นระดับใด
ด้ านที่ ๑ Teaching & Learning คือ อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี
ปริญญาโท และอัตราเวลาในการสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด
ด้ านที่ ๒ Research คือ อัตราการถูกอ้ างอิงของงานวิจยั ในฐานข้ อมูล ISI ทังหมด
้
และอัตรา
การอ้ างอิงเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ อัตราทุนวิจยั ภายนอก จํานวนงานวิจยั ที่ถกู อ้ างอิงสูงสุด
ความสหวิทยาการของงานวิจยั
ด้ านที่ ๓ Knowledge Transfer คือ การตีพิมพ์งานวิจยั ร่วมกับอุตสาหกรรม รายได้
ภาคเอกชน จํานวนสิทธิบตั รนานาชาติ จํานวนงานวิจยั ที่ถกู อ้ างอิงสําหรับสิทธิบตั รโลก จํานวน
บริษัทของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ด้ านที่ ๔ International Orientation คือ หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ ปริญญาโทนานาชาติ
อัตราการไปต่างประเทศของนักศึกษา จํานวนอาจารย์ตา่ งชาติ จํานวนผลงานตีพิมพ์ที่ทําร่วมกับ
ต่างชาติ จํานวนนักศึกษาต่างชาติ

ด้ านที่ ๕ Regional Engagement คือ ความมีสว่ นร่วมร่วมกับภูมิภาค (๕๐ กิโลเมตรจาก
มหาวิทยาลัย) การตีพิมพ์ผลงานร่วมกับอุตสาหกรรมในภูมิภาค จํานวนนักศึกษาที่ทํางานใน
ภูมิภาค รายได้ จากในภูมิภาค
มติท่ ปี ระชุม : รับทราบ
๕.๒ Taylor and Francis Journals for Thailand Private Universities โดย Ms. Lee Lee Pui
บริษัทนําเสนอโมเดลการบอกรับ Taylor and Francis Journals สําหรับภาคี อพส. โดยขอให้
มีสมาชิกภาคีไม่ต่าํ กว่า ๕ สถาบัน จํานวน ๓ โมเดล ดังนี ้
๑. Model 1 : Library Collection
• ใช้ งานได้ แค่ Collection ที่เลือกบอกรับ
• ให้ บริการวารสารตังแต่
้ ปี ค.ศ. ๑๙๗๗-๒๐๑๙ (ปัจจุบนั )
• บอกรับเป็นรายปี (มกราคม-ธันวาคม)
• แบ่งออกเป็ น ๓ Collection
๑.๑ Science and Technology Library Collection ราคา US$ 24,020 ครอบคลุม
๕ หัวเรื่อง จํานวน ๕๒๔ ชื่อวารสาร (ความคุ้มค่ารวมทังหมด
้
US$ 1.15m)
- Chemistry
- Engineering, Computing & Technology
- Biological, Earth Sciences & Environmental Food Science
- Mathematics & Statistics
- Physics
๑.๒ Social Sciences & Humanities Library Collection ราคา US$ 30,617
ครอบคลุม ๑๔ หัวเรื่อง จํานวน ๑,๔๖๔ ชื่อวารสาร
(ความคุ้มค่ารวมทังหมด
้
US$ 1.17m)
- Anthropology, Archaeology and Heritage
- Arts & Humanities
- Business Management & Economics
- Criminology & Law
- Education
- Geography, Planning, Urban & Environment

- Library & Information Science
- Media, Cultural & Communication Studies
- Mental Health & Social Care
- Politics, International Relations & Area Studies
- Psychology
- Sociology & Related Disciplines
- Sport, Leisure & Tourism
- Strategic, Defense & Security Studies
๑.๓ Medical Library Collection ราคา US$ 17,127 ครอบคลุม ๔ หัวเรื่อง จํานวน
๑๙๘ ชื่อวารสาร (ความคุ้มค่ารวมทังหมด
้
US$ 500k)
- Allied & Public Health
- General Medicine & Dentistry
- Clinical Psychiatry & Neurosciences
- Pharmaceutical Science & Toxicology

๒. Model 2: Subject Collections
• เข้ าถึงได้ แค่หวั เรื่องที่บอกรับ มีให้ เลือกทังหมด
้
๒๓ หัวเรื่อง
• ห้ องสมุดสามารถเลือกหัวเรื่องที่ต้องการและจ่ายราคาตามแพคเก็จของ อพส. ได้
• ให้ บริการวารสารตังแต่
้ ปี ค.ศ. ๑๙๗๗-๒๐๑๙ (ปัจจุบนั )
• บอกรับเป็นรายปี (มกราคม-ธันวาคม)
๒.๑. เลือกหัวข้ อที่ต้องการ เป็นจํานวนไม่เกิน ๒ หรือ ๕ หรือ ๙ หัวเรื่อง
No.
1
2
3
4
5
No.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
No.
20
21
22
23

Science and Technology Library
# of Titles
Chemistry
51
Engineering, Computing & Technology
183
Biological, Earth Sciences & Environmental Food Science
198
Mathematics & Statistics
51
Physics
41
Social Science & Humanities Library
# of Titles
Anthropology, Archaeology and Heritage
44
Arts & Humanities
264
Business Management & Economics
125
Criminology & Law
46
Education
221
Geography, Planning, Urban & Environment
78
Library & Information Science
43
Media, Cultural & Communication Studies
91
Mental Health & Social Care
121
Politics, International Relations & Area Studies
176
Psychology
107
Sociology & Related Disciplines
45
Sport, Leisure & Tourism
62
Strategic, Defense & Security Studies
41
Medical Library
# of Titles
Allied & Public Health
63
General Medicine & Dentistry
114
Clinical Psychiatry & Neurosciences
14
Pharmaceutical Science & Toxicology
15

Access only Price
$
10,180
$
16,722
$
16,926
$
7,876
$
8,348
Access only Price
$
9,864
$
16,639
$
12,333
$
7,416
$
13,298
$
9,635
$
7,516
$
10,712
$
11,988
$
13,222
$
10,643
$
13,132
$
9,414
$
7,271
Access only Price
$
8,935
$
5,110
$
16,423
$
12,349

๒. ตรวจสอบจํานวนหัวเรื่องราคารวมของหัวเรื่องต้ องไม่เกินแพคเก็จ ดังนี ้
• ๑-๒ หัวเรื่อง ราคารวมของหัวเรื่องไม่เกิน US$ 20,000
ราคาสําหรับสมาชิก อพส. US$ 7,000
• ๓-๕ หัวเรื่อง ราคารวมของหัวเรื่องไม่เกิน US$ 50,000
ราคาสําหรับสมาชิก อพส. US$ 11,500
• ๖-๙ หัวเรื่อง ราคารวมของหัวเรื่องไม่เกิน US$ 80,000
ราคาสําหรับสมาชิก อพส. US$ 20,000
ตัวอย่าง
๑. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ
1
2
3
4
5

Mathematics & Statistics
Engineering, Computing & Technology
Business Management & Economics
Strategic, Defense & Security Studies
General Medicine & Dentistry

51
183
125
41
114

๒. ตรวจสอบจํานวนหัวเรื่องและราคา
• ๑-๒ หัวเรื่อง ราคารวมของหัวเรื่องไม่เกิน US$ 20,000
ราคาสําหรับสมาชิก อพส. US$ 7,000
• ๓-๕ หัวเรื่อง ราคารวมของหัวเรื่องไม่เกิน US$ 50,000
ราคาสําหรับสมาชิก อพส. US$ 11,500
• ๖-๙ หัวเรื่อง ราคารวมของหัวเรื่องไม่เกิน US$ 80,000
ราคาสําหรับสมาชิก อพส. US$ 20,000
๓. ราคาที่ต้องบอกรับคือ US$ 11,500

$
$
$
$
$
$

7,876
16722
12,333
7,271
5,110
49,312

๓. Model 3: Bespoke Collection
• เข้ าถึงได้ แค่ Bespoke Collection เท่านัน้
• เป็ น Collection ที่รวบรวมชื่อวารสารที่ถกู ใช้ งานจํานวนเยอะที่สดุ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุม Collection สาขา Science and Technology Library, Social
Science & Humanities Library, Medical Library
• ให้ บริการวารสารตังแต่
้ ปี ค.ศ. ๑๙๗๗-๒๐๑๙ (ปัจจุบนั )
• บอกรับเป็นรายปี (มกราคม-ธันวาคม)
• แบ่งแพคเก็จออกเป็ น ๓ แพ็คเก็จ ได้ จํานวนวารสารและราคาดังนี ้
- Platinum : 800 Titles = US$ 20,000
- Gold : 300 Titles = US$ 12,000
- Sliver : 200 Titles = US$ 8,000
๕.๓ กําหนดการประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๒
ปิ ดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
(นางสาวจุฑามาศ ดุษฎีสนุ ทรสกุล)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปนัดดา บุญสิงห์)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางศันสนีย์ อดทน)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นายธนวัฒน์ มิ่งมณี)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(ดร.จอมขวัญ ผลภาษี )
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

