
๑ 

 

รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  
…………………………………………………………………………………………… 

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย์พิมพินี ด าสงค์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  อนุกรรมการ  

 ๒. อาจารย์สมร  อุ่นวิเศษ  มหาวิทยาลัยเกริก  อนุกรรมการ  

๓. อาจารย์มนัสนันท์ เพชรธรรมรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  อนุกรรมการ  

๔. อาจารย์ปาริชาด สามเพชรเจริญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  อนุกรรมการ  

๕. อาจารย์ธัญญรัตน์ หวานแท ้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  อนุกรรมการ  

๖. อาจารย์สันติราชย์ เลิศมณี  มหาวิทยาลัยชินวัตร  อนุกรรมการ  

๗. อาจารย์ปรางทิพย์  ทับทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุกรรมการ  

๘. อาจารย์รัตนา  พรหมสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุกรรมการ  

๙. อาจารย์ขนิษฐา ภมรพิพิธ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ  

๑o. อาจารย์รมย์  ธนูเทพ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ  

๑๑. อาจารย์ชัยวุฒิ  บุตตัสสะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ  

๑๒. อาจารย์พงศ์นรินทร์ คงสม  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ 

๑๓. อาจารย์พุทธมนต์ พรนิมิตร มหาวิทยาลัยพายัพ  อนุกรรมการ 

๑๔. อาจารย์วิไลรัตน์  เชตะวัน  มหาวิทยาลัยพายัพ  อนุกรรมการ 

๑๕. อาจารย์กัญฐณา  มหาวงศ์  มหาวิทยาลัยพายัพ  อนุกรรมการ 

๑๖. อาจารย์ศิริรัตน์  พวงร้อย  มหาวิทยาลัยรังสิต  อนุกรรมการ 

๑๗. อาจารย์ประทีป ชินบดี  มหาวิทยาลัยรังสิต  อนุกรรมการ 

๑๘. อาจารย์รุ่งลาวัลย์  ทัพมีบุญ  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  อนุกรรมการ 

๑๙. อาจารย์วิยะดา  ศิริมาณนท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 

๒o. อาจารย์กนกนภา มานาแวน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 

๒๑. อาจารย์ณิชาภา ด าจันทร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 

๒๒. อาจารย์ประภัสสร  สาระนาค มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 



๒ 

 

๒๓. อาจารย์ณปภัช  จรูญไภษัชคุรุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 

๒๔. อาจารย์สมเกียรติ กิติวินิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 
๒๕. อาจารย์สุเวทย์ เทวรินทร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี อนุกรรมการ 
๒๖. อาจารย์อัญชลี ค าทอง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี อนุกรรมการ 

๒๗. อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยสยาม  อนุกรรมการ 

๒๘. อาจารย์อรชร ยิ่งใหญ่  มหาวิทยาลัยสยาม  อนุกรรมการ 

๒๙. อาจารย์ปนัดดา บุญสิงห์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 

๓o. อาจารย์สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 

๓๑. อาจารย์ธนวัฒน ์ มิ่งมณี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 

๓๒. อาจารย์จีรภา มานพศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อนุกรรมการ 

๓๓. อาจารย์พัชรากร มณีขาว  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  อนุกรรมการ 

๓๔. อาจารย์มธุรส เทียนเล็ก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ 

๓๕. อาจารย์วัฒนา ปั้นจิตร   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ 

๓๖. อาจารย์จุฑานุช ศิริสว่าง  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ 

๓๗. อาจารย์พัชรินทร์ ยั่งยืน  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อนุกรรมการ 

๓๘. อาจารย์กิตติธัช วงศ์ธรรมา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑o.๐๐ น. 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑ กล่าวต้อนรับและแนะน าสมาชิกคณะอนุกรรมการแต่ละท่าน 

        ดร.อภิรดี อ านรรฆมณี ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน ชุดที่  ๑๘ และผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับคณะ 

อนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ชุดที่ ๑๘ คณะอนุกรรมการทุกท่านจากสถาบันต่างๆ แนะน าตัวในที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี- 

 

 



๓ 

 

วาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ       

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ชุดที่ ๑๘ ผลการโหวตคัดเลือก ดังนี้ 

ประธาน  อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยสยาม 

รองประธาน อาจารย์กิตติธัช  วงศ์ธรรมา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 

เลขานุการ อาจารย์พงศ์นรินทร์  คงสม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

ผู้ช่วยเลขานุการ อาจารย์วิยะดา  ศิริมาณนท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๒ ประธานและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน     

กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันจัดท าแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ๕ ด้าน ดังนี้ 

   ๓.๒.๑ ด้านบริการ : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการในห้องสมุด เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการจัดการการให้บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Information Management System) 

    ๓.๒.๒ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การน าองค์ความรู้ในการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะการ

ท างานของหน่วยงานมาเรียนรู้ร่วมกัน 

   ๓.๒.๓ ด้านการศึกษาดูงาน : การเข้าไปเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานของห้องสมุดหรือแหล่งสารสน 

เทศที่เป็นต้นแบบ เช่น แนวทางการปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวของมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งได้รับรางวัลในระดับสากล 

World Class (โดยศึกษาดูงานจากสถานการณ์ทีจ่ริงเมื่อสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ดีขึ้น)   

   ๓.๒.๔ ด้านการอบรม : การได้รับสารสนเทศและความรู้ส าหรับน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ 

ในชีวิตประจ าวัน โดยมุ่งเน้นทักษะด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)   

   ๓.๒.๕ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับรองรับความต้อง  

การ (Support Client Needs) และแก้ไขปัญหาการท างานภายในห้องสมุด (Solves The Problem) เช่น การ 

พัฒนาเว็บพอร์ทัลดัชนีรายการสารสนเทศดิจิทัล (Digital Content Directory Web Portal) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๔ 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  

๔.๑ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มงานบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอให้มีการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดประชุม 

๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

๔.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มไลน์ โดยสมาชิกในกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ

น าความรู้หรือเรื่องที่น่าสนใจ ข่าวสาร มาแจ้งในกลุ่มไลน์ เพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มได้รับข่าวสารใหม่ๆ อีกหนึ่ง

ช่องทาง  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.oo น. 

 

            อาจารย์พงศ์นรินทร์ คงสม 

                                                                                       ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

 

                                                                                       อาจารย์วิยะดา ศิริมาณนท์ 

                                                                                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

                      อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 

                                                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 


