
รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

คร้ังที ่๓/๒๕๖๑  
วนัพฤหัสบดีที ่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมโกเมศ  อาคารหอสมุดประวตัิรุ่งเรือง มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ  วิทยาเขตรังสิต 
 
 

รายนามคณะอนุกรรมการที่มาประชุม 
๑. อาจารยป์นดัดา  บุญสิงห์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย     ประธาน   
๒. อาจารยพ์ชัรากร  สุภาพ    มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั       รองประธาน 
๓. อาจารยส์มร  อุ่นวเิศษ       มหาวทิยาลยัเกริก          อนุกรรมการ 
๔. อาจารยสุ์ภี  วิหคไพบูลย ์    มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์     อนุกรรมการ 
๕. อาจารยข์นิษฐา  ภมรพิพิธ    มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์     อนุกรรมการ 
๖. อาจารยพ์รชนก  ละมูล    มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ     อนุกรรมการ 
๗. อาจารยว์รรณิภา  กงัละ    มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ     อนุกรรมการ 
๘. อาจารยพ์งศน์รินทร์  คงสม    มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ     อนุกรรมการ 
๙. อาจารยเ์ยาวรัตน์  บางสาลี    มหาวทิยาลยัรังสิต         อนุกรรมการ 
๑๐. อาจารยรุ่์งลาวลัย ์ ทพัมีบุญ    มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต      อนุกรรมการ 
๑๑. อาจารยก์นกนภา  มานาแวน    มหาวทิยาลยัศรีปทุม        อนุกรรมการ 
๑๒. อาจารยว์ารุณี  วงษท์อง    มหาวทิยาลยัศรีปทุม        อนุกรรมการ 
๑๓.  อาจารยป์ระภาพร  ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา      มหาวทิยาลยัสยาม      อนุกรรมการ 
๑๔.  อาจารยพ์นิดา  วอ่งไวยทุธ์       มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย     อนุกรรมการ 
๑๕.  อาจารยธิ์ติมา  คลา้ยปาน    มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั       อนุกรรมการ 

(แทนอาจารยว์รรณฑินีย ์ แกว้เขียว) 
๑๖.  อาจารยจุ์ฑานุช  ศิริสวา่ง    มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย     อนุกรรมการ 
๑๗.  อาจารยม์ธุรส  เทียนเล็ก    มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย     อนุกรรมการ 
๑๘.  อาจารยว์ฒันา  ป้ันจิตร    มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย     อนุกรรมการ 
๑๙.  อาจารยรั์ตนา  พรหมสวสัด์ิ    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  อนุกรรมการ 

                         และเลขานุการ 
 
 



๒ 

 

รายนามคณะอนุกรรมการไม่มาประชุม 
๑. อาจารยศิ์ริวรรณ    ศิริภิรมย ์    มหาวทิยาลยักรุงเทพ           อนุกรรมการ 
๒. อาจารยก์รรณิการ์  สุธรรมศิรินุกลู  มหาวทิยาลยักรุงเทพ           อนุกรรมการ 
๓. อาจารยภ์ทัรศศิร์  สิริวราเกียรติ   มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ    อนุกรรมการ 
๔. อาจารยท์ศันียา  เชิดสูงเนิน      มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต       อนุกรรมการ 
๕. อาจารยธ์ญัญรัตน์  หวานแท ้   มหาวทิยาลยัคริสเตียน        อนุกรรมการ 
๖. อาจารยอ์รชร  ยิง่ใหญ่   มหาวทิยาลยัสยาม          อนุกรรมการ 
๗. อาจารยธ์นญัญา  พนัธุทิม   มหาวทิยาลยัสยาม          อนุกรรมการ 
๘. อาจารยพ์รรณี  จิวพุทธิธรรม   มหาวทิยาลยัสยาม          อนุกรรมการ 
๙. อาจารยธ์นวฒัน์  ม่ิงมณี   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย      อนุกรรมการ 
๑๐. อาจารยปิ์ยนุช  ประใจครบุรี   มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ 
๑๑. อาจารยส์มชาย  หิรัญพานิช   มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์      อนุกรรมการ 
๑๒. อาจารยธ์ญัญาภรณ์  โพธิบุตรา   วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์          อนุกรรมการ 
๑๓.  อาจารยพ์ชัรินทร์  ย ัง่ยนื   วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก      อนุกรรมการ 
๑๔.  อาจารยสิ์ทธ์ิเทพ  พนัธารา   วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก      อนุกรรมการ 
๑๕.  อาจารยป์รัชญาวรรณ  จนัทะขาน  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น     อนุกรรมการ 
๑๖.  อาจารยค์มกฤช  คงรวย   สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น     อนุกรรมการ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวมาลินี  ไกรกิจราษฎร์   นกัศึกษาฝึกงาน มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
๒. นางสาวกิตติยาภรณ์  จนัอินทร์   นกัศึกษาฝึกงาน มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

    
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
     อาจารยสุ์วคนธ์  ศิริวงศ์วรวฒัน์  ผูอ้  านวยการส านักหอสมุดและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย  
นอร์ทกรุงเทพ  กล่าวต้อนรับ   จากนั้ น อาจารย์ปนัดดา  บุญสิงห์  ประธานกลุ่มงานบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ น าเขา้วาระการประชุม  ดงัน้ี 
 
วาระที ่๑  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ คณะอนุกรรมการไม่มาประชุม 
    คณะอนุกรรมการไม่มาประชุม ไดแ้ก่    



๓ 

 

๑) อาจารยศิ์ริวรรณ    ศิริภิรมย ์     มหาวทิยาลยักรุงเทพ            
๒) อาจารยก์รรณิการ์  สุธรรมศิรินุกลู  มหาวทิยาลยักรุงเทพ            
๓) อาจารยภ์ทัรศศิร์  สิริวราเกียรติ   มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ   
๔) อาจารยป์ณชัยา   ธนญัธรสิริธนงั  มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ ขอลาออก

จากการปฏิบติังาน 
๕) อาจารยท์ศันียา  เชิดสูงเนิน       มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต       
๖) อาจารยธ์ญัญรัตน์  หวานแท ้    มหาวทิยาลยัคริสเตียน         
๗) อาจารยอ์รชร  ยิง่ใหญ่        มหาวทิยาลยัสยาม          
๘) อาจารยธ์นญัญา  พนัธุทิม      มหาวทิยาลยัสยาม           
๙) อาจารยพ์รรณี  จิวพุทธิธรรม    มหาวทิยาลยัสยาม          
๑๐) อาจารยธ์นวฒัน์  ม่ิงมณี      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย       
๑๑) อาจารยปิ์ยนุช  ประใจครบุรี    มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
๑๒) อาจารยส์มชาย  หิรัญพานิช    มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์      
๑๓) อาจารยธ์ญัญาภรณ์  โพธิบุตรา  วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์          
๑๔) อาจารยพ์ชัรินทร์  ย ัง่ยนื      วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก      
๑๕) อาจารยสิ์ทธ์ิเทพ  พนัธารา     วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก      
๑๖) อาจารยป์รัชญาวรรณ  จนัทะขาน สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น    
๑๗) อาจารยค์มกฤช  คงรวย      สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น         

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณารายงานการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๒๑  
มิถุนายน ๒๕๖๑  
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
   หนา้ท่ี ๓   บรรทดัท่ี ๕         แกไ้ขจาก    Froms  เป็น  Form 
 
วาระที ่๓  เร่ืองสืบเน่ือง 
  ๓.๑ โครงการปรับปรุงท าเนียบนามกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   
  ขอใหส้ถาบนัท่ียงัไม่ไดก้รอกขอ้มูล ด าเนินการดงัน้ี 



๔ 

 

        (๑) สมคัร e–mail ของ Gmail  โดยใชอ้กัษรยอ่ภาษาองักฤษของสถาบนั ตามดว้ย thaipul 

เช่น มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ใชอ้กัษรยอ่ utcc  ก าหนด e-mail เป็น utccthaipul@gmail.com  

(๒) เม่ือสมคัร e-mail เรียบร้อยแลว้ ขอใหก้รอกขอ้มูลท่ี URL : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQNFheVdbHwjK67FK4OPGM-

MwkIgXtypPe7pQWSp9N7C0xiA/viewform  โดยส่วนของ  e-mail ใหใ้ส่ e-mail ตามท่ีสมคัร 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

  
  ๓.๒  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการใหบ้ริการหอ้งสมุด 
      ขอให้สถาบนัท่ีมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด หรือตอ้งการถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๔  เร่ืองทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมพจิารณา 
  ๔.๑ โครงการศึกษาดูงานดา้นบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  ท่ีประชุมเห็นควรจดัโครงการศึกษาดูงานดา้นบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๑  คร้ัง   
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  เห็นควรศึกษาดูงาน “ห้องสมุดสีเขียว”  ส านักหอสมุด 
มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
  ๔.๒ โครงการยมืระหวา่งหอ้งสมุด  
  โครงการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยติดต่อทาง e-mail : 
…..thaipul@gmail.com ท่ีได้กรอกข้อมูลใน “โครงการปรับปรุงท าเนียบนามกลุ่มงานบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)”  โดยท่ีประชุมได้
เสนอขอ้ตกลงในการใหบ้ริการยมืระหวา่งหอ้งสมุด  ดงัน้ี 
 ผูมี้สิทธ์ิใชบ้ริการ     :  นกัศึกษา  อาจารย ์ และบุคลากรของมหาวทิยาลยัท่ีหอ้งสมุด 
               เป็นสมาชิก    
 ทรัพยากรท่ีใชบ้ริการ   :  ทรัพยากรประเภทส่ือส่ิงพิมพ/์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนงัสือ  
               บทความวารสาร วทิยานิพนธ์ และงานวจิยัต่าง ๆ ซ่ึงไม่เป็นการ 
               ละเมิดลิขสิทธ์ิ 



๕ 

 

 จ านวนส่ิงพิมพท่ี์ใหย้มื  :  ไม่เกิน ๒ เล่ม/คน/คร้ัง 
  ระยะเวลาในการยมืตวัเล่ม :  ๓ สัปดาห์ (โดยสามารถยมืต่อ (Renew) ได ้๑ คร้ัง  ซ่ึงการยมื 
                ต่อ  จะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนถึงก าหนดส่งคืน ๑ สัปดาห์) 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ภายใน ๑๐ วนัท าการ นบัจากไดรั้บค าขอ 
  วธีิการจดัส่ง        : ๑. จดัส่งไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ทาง e-mail (..thaipul@gmail.com) 
                ๒. จดัส่งตวัเล่มทางไปรษณียล์งทะเบียน/ไปรษณียด่์วนพิเศษ  
                       (EMS) 
  ค่าบริการ          : หอ้งสมุดท่ีขอรับบริการเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย 
  การช ารุด/สูญหาย      : ใหเ้ป็นไปตามระเบียบหอ้งสมุดเจา้ของทรัพยากรสารสนเทศ 
  การสูญหายระหวา่งการขนส่ง : หอ้งสมุดท่ีส่งเอกสารเป็นผูรั้บผดิชอบ 
มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณามีมติใหแ้ต่ละสถาบนัน าเรียนผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด เพื่อขอความ
เห็นชอบ และขอ้เสนอแนะ 
 
วาระที ่๕   เร่ืองอืน่ ๆ 
  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑  
มติทีป่ระชุม  ก าหนดประชุมและศึกษาดูงาน “ห้องสมุดสีเขียว”  ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เลกิประชุมเวลา ๑๕.๕๐  น. 
 
 
 
 
 
                                (นางสาวรัตนา  พรหมสวสัด์ิ) 
                                 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
 
 


