
๑ 

 

รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

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

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

๑. ดร.คมเดช   บุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยสยาม  ประธาน 

๒. อาจารย์กิตติธัช  วงศ์ธรรมา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ รองประธาน 

๓. อาจารย์พิมพินี  ด าสงค์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  อนุกรรมการ  

๔. อาจารย์สมศรี    อ้นประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ 

๕. อาจารย์เสาวรส    อังคนา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ  

๖.  อาจารย์มนัสนันท์  เพชรธรรมรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  อนุกรรมการ  

๗. อาจารย์ปาริชาด  สามเพชรเจริญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  อนุกรรมการ  

๘. อาจารย์อุษา     ขาวมานิตย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  อนุกรรมการ 

๙. อาจารย์สันติราชย์  เลิศมณี  มหาวิทยาลัยชินวัตร  อนุกรรมการ  

๑o. อาจารย์ปรางทิพย์   ทับทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุกรรมการ  

๑๑. อาจารย์รัตนา   พรหมสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุกรรมการ  

๑๒. อาจารย์รมย์   ธนูเทพ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ  

๑๓. อาจารย์ชัยวุฒิ   บุตตัสสะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ  

๑๔. อาจารย์พรชนก  ละมูล  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ 

๑๕. อาจารย์วรรณิภา    กังละ  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ 

๑๖. อาจารย์พุทธมนต์  พรนิมิตร มหาวิทยาลัยพายัพ  อนุกรรมการ 

๑๗. อาจารย์วิไลรัตน์   เชตะวัน  มหาวิทยาลัยพายัพ  อนุกรรมการ 

๑๘. อาจารย์แซนะ    หะนะเต๊ะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  อนุกรรมการ 

๑๙. อาจารย์อาอีเสาะ    ชิการาเสาะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  อนุกรรมการ 

๒o. อาจารย์รอซียะห์   มะดรอฮิง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  อนุกรรมการ 

๒๑. อาจารย์ศิริรัตน์   พวงร้อย  มหาวิทยาลัยรังสิต  อนุกรรมการ 

๒๒. อาจารย์ประทีป  ชินบดี  มหาวิทยาลัยรังสิต  อนุกรรมการ 

 



๒ 

 

๒๓. อาจารย์รุ่งลาวัลย์   ทัพมีบุญ  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  อนุกรรมการ 

๒๔. อาจารย์กนกนภา  มานาแวน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 

๒๕. อาจารย์สมเกียรติ  กิติวินิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 

๒๖. อาจารย์สุเวทย์  เทวรินทร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี อนุกรรมการ 

๒๗. อาจารย์อัญชลี  ค าทอง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี อนุกรรมการ 

๒๘. อาจารย์อรชร  ยิ่งใหญ่  มหาวิทยาลัยสยาม  อนุกรรมการ 

๒๙. อาจารย์ปนัดดา  บุญสิงห์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 

๓o. อาจารย์สุดารัตน์  ช้างเชื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 

๓๑. อาจารย์ธนวัฒน์    มิ่งมณี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 

๓๒. อาจารย์จีรภา  มานพศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อนุกรรมการ 

๓๓. อาจารย์ธนวรรณ    น้อยศรีอยู่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อนุกรรมการ 

๓๔. อาจารย์จุฑานุช  ศิริสว่าง  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ 

๓๕. อาจารย์วรรณทินีย์   แก้วเขียว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  อนุกรรมการ 

๓๖. อาจารย์พัชรินทร์  ยั่งยืน  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อนุกรรมการ 

๓๗. อาจารย์เกษร    วิทยาเกษตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อนุกรรมการ 

๓๘. อาจารย์พงศ์นรินทร์    คงสม  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เลขานุการ 

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม  

๑. อาจารย์สมร   อุ่นวิเศษ  มหาวิทยาลัยเกริก  อนุกรรมการ  

๒. อาจารย์ธัญญรัตน์  หวานแท ้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  อนุกรรมการ 

๓. อาจารย์กัญฐณา   มหาวงศ์  มหาวิทยาลัยพายัพ  อนุกรรมการ 

๔. อาจารย์ณปภัช   จรูญไภษัชคุรุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 

๕. อาจารย์พัชรากร    มณีขาว  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  อนุกรรมการ 

๖. อาจารย์คมกฤช      คงรวย  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุกรรมการ 

๗. อาจารย์ปรัชญาวรรณ  จนัทะขาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุกรรมการ 

 

 

 

 



๓ 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.  

ดร.คมเดช บุญประเสริฐ ประธานกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนา

ระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการทุกท่านและเปิดการประชุม 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

๑.๑ สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ “การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรห้องสมุด” 

 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ “การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร

ห้องสมุด” จ านวน ๙๖ ท่าน โดยเป็นสมาชิก อพส. จ านวน ๓๖ ท่าน และมีผู้ได้รับใบประกาศอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน ๗๙ ท่าน โดยเป็นสมาชิก อพส. จ านวน ๓๖ ท่าน 

ความพึงพอใจในการอบรม วิทยากรบรรยายเข้าใจ ๔.๗๕ คะแนน วิทยากรท าให้เกิดการคิดตาม ๔.๗๔

คะแนน การน าเนื้อหาไปใช้งานจริง ๔.๗๒ คะแนน กิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะ ๔.๕๖ คะแนน มีแนวทางพัฒนา

ตนเอง ๔.๕๗ คะแนน และความพึงพอใจโดยรวม ๔.๖๘ คะแนน 

๑.๒ ก าหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(อพส.) ช่วงกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ พ้ืนหลังและใบประกาศออกแบบและจัดท าโดย อาจารย์สันติราชย์ เลิศมณี 



๔ 

 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 คณะอนุกรรมการกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม 

 ครั้งที ่๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑o กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  

 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ ความคืบหน้าแผนงานด้านบริการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการให้บริการระหว่าง

ห้องสมุด (ILL Tracking System)” ได้มีการสร้าง Work Process Concept , Flow Chart และได้มีการสร้าง

ต้นแบบการบันทึกรายการความต้องการทรัพยากรโดยใช้ Google Form และต้นแบบการปรับสถานะรายการ

ติดตามสารสนเทศการยืมระหว่างห้องสมุด โดยใช้ Google Sheet และแนะน าวิธีการเข้าใช้ระบบ การใส่

รายละเอียดข้อมูล การเก็บสถิติการยืมระหว่างห้องสมุด  

๓.๒ ความคืบหน้าแผนงานด้านการศึกษาดูงาน ด าเนินการให้คณะอนุกรรมการเสนอสถานที่ศึกษาดูงาน

และจะด าเนินการพิจารณาสถานที่ศึกษาดูงานร่วมกันในครั้งต่อไป 

๓.๓ ความคืบหน้าแผนงานด้านการอบรม ก าหนดการอบรมในครั้งต่อไปอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 

หัวข้อ “การสร้างสื่อให้ตรงใจด้วย CANVA” ก าหนดการประมาณช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2565 จ านวน 3 

ชั่วโมง รับได้ 30 ท่าน วิทยากรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยาม  

 
มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

คณะอนุกรรมการกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระบบการติดตามรายการทรัพยากรระหว่างห้องสมุด (ILL Tracking System) 

 อาจารย์สันติราชย์ เลิศมณี แสดงความคิดเห็น ระบบ ILL Tracking System เป็นระบบที่ดีสามารถยืม

และติดตามการยืมระหว่างห้องสมุดได้ 

 อาจารย์พงศ์นรินทร์ คงสม แสดงความคิดเห็น ระบบการติดตามรายการทรัพยากรระหว่างห้องสมุดเป็น

ตัวกลางในการยืมระหว่างห้องสมุดและสามารถดูสถิติการยืมระหว่างห้องสมุดได้ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๕ 

 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

๕.๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การน างานประจ าไปสู่งานวิจัย”  

 
ดร.คมเดช บุญประเสริฐ ได้น าเสนอการน างานประจ าไปสู่งานวิจัย การน าข้อมูลสถิติของห้องสมุดแต่ละ

สถาบันน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เป็นงานวิจัย เช่น พฤติกรรมความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ศึกษา

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการผลของงานวิจัยจะช่วยให้ห้องสมุดน ามาพัฒนาด้านต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพในการ

ให้บริการมากยิ่งขึ้น 

๕.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทางานสร้างจากไหนดี” 

      ๕.๒.๑ การสร้างเป้าหมายในการท างาน  

     ๕.๒.๒ การสร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน 

 - ฐาน ๑ การคิดและท าเพ่ือคนอื่น 

- ฐาน ๒ การเคารพรักและให้เกียรติ 

- ฐาน ๓ การร่วมคิด ร่วมคุยและร่วมท า 

- ฐาน ๔ การหาองค์ความรู้ 

- ฐาน ๕ การลงมือท ารับประสบการณ์ตรง 

- ฐาน ๖ การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

      ๕.๒.๓ การหามิติสุขจากการท างาน การสร้างคุณค่าในตัวเองโฟกัสกับการพัฒนางานสร้างงานให้

แข็งแกร่งกว่าเดิมการท างานที่เก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นใช้หัวใจในการท างาน 

อาจารย์สันติราชย์ เลิศมณี แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น การสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน

เวลาที่หมดหวัง หมดก าลังใจเราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้เพ่ือสร้างเป้าหมายในการท างาน 

อาจารย์พงศ์นรินทร์ คงสม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น แรงบันดาลใจในการท างานต้อง

สร้างเป้าหมายและทัศนคติที่ดีในการท างาน เป็นสิ่งส าคัญต่อการท างานให้ประสบความส าเร็จและสามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ การปลูกต้นไม้เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเติมพลังให้แก่ตนเอง ในวันที่เราเหนื่อยล้ากับการท างาน 

อาจารย์สมเกียรติ กิติวินิต  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น การสร้างแรงบันดาลใจน่าสนใจ

สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานได้ 

 



๖ 

 

อาจารย์ปาริชาด สามเพชรเจริญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น การสร้างแรงบันดาลใจในการ

ท างาน สร้างเป้าหมายและทัศนคติที่ดีต่อกัน 

อาจารย์ปนัดดา บุญสิงห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น เราท าอะไรได้ดีเราเริ่มจากจุดนั้นการดู

หนัง 1 เรื่อง จะช่วยให้เรามีก าลังใจและสามารถซ่อมแซมส่วนที่ขาดหายไปให้มีพลังและก าลังใจ การอ่านหนังสือ

จะช่วยให้เรามีก าลังใจและสร้างพลังบวกในการท างาน 

๕.๓ การประชุมครั้งต่อไปครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม ๑๖.oo น.  

 

 

 

อาจารย์พงศ์นรินทร์ คงสม 

                                                                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

          ดร.คมเดช บุญประเสริฐ 

                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

  

                                                                              

 

         

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

ภาพประกอบการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

 

 
 

 

 
 



๘ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



๙ 

 

 

 
 

 

 
 

 


