
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ วนัพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ณ Makerspace ช้ัน 3 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

รายนามคณะอนุกรรมการทีเ่ข้าประชุม 
๑.   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย ท่ีปรึกษำ 
 (ดร.จอมขวญั ผลภำษี)  
๒. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์รียนรู้และหอสมุด  มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ประธำน 
 (อำจำรยภ์คพร อ ำมำตยม์ณี ชุ่มอินทรจกัร์) 
๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัศรีปทุม รองประธำนคนท่ี ๑
 (อำจำรยป์ระภสัสร  สำระนำด) (แทน)  
๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัรังสิต รองประธำนคนท่ี ๒ 

(ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ) 
๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเกริก  อนุกรรมกำร 
 (ผศ.ดร.สุวมิล  วงศสิ์งห์ทอง) 
๖. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและพื้นท่ีกำรเรียนรู้ มหำวทิยำลยักรุงเทพ  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยด์ำรำรัตน์  ก ่ำเสริฐ) (แทน) 
๗. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยสุ์จิตรำ  แร่มี) 
๘. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยรั์ตนำ  พรหมสวสัด์ิ) (แทน) 
๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเวสเทิร์น  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยป์ระกอบเกียรติ  ตงัคณะสิงห์)   
๑๐. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำรและ   มหำวทิยำลยัภำคตะวนัออก อนุกรรมกำร 
 เทคโนโลยสีำรสนเทศ    เฉียงเหนือ 
 (อำจำรยสุ์วทิย ์ แพงมำ) 
๑๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัศรีปทุม   อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยภ์คัภิญญำ  สวำ่งวงศ)์   วทิยำเขตชลบุรี 
๑๒. ผูอ้  ำนวยส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัสยำม  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยค์มเดช  บุญประเสริฐ) (แทน) 
๑๓. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยดิีจิทลั มหำวทิยำลยัหำดใหญ่  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยจิ์ตรลดำ  พนัธ์ุพณำสกุล) 
๑๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยเ์บญจภรณ์  อนนัตว์ณิชยช์ำ)  
๑๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   วทิยำลยัเซำธ์อีสทบ์ำงกอก อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยพ์ชร  แกว้เสมำ) (แทน) 



๑๖. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยบริกำร   วทิยำลยันำนำชำติเซนตเ์ทเรซำ อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยอ์ำภำกร  ธำตุโลหะ) 
๑๗. หวัหนำ้ศูนยว์ทิยบริกำร    สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น อนุกรรมกำร 
 (ตวัแทน) 
๑๘. รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด  สถำบนัเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูมิ อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยรั์ศมี  ประทำ) 
๑๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริมวิชำกำร  สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน์ อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยร์ ำพึง  กล่ินชั้น)  (แทน) 
๒๐. นำงไพจิตร   เกิดอยู ่    มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เหรัญญิก 
๒๑. นำงสำวกฤตยำ สุนพงษศ์รี   มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เลขำนุกำร 
๒๒. นำยภำณุมำตร์ สุทธิสังข ์   มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   ผูช่้วยเลขำนุกำรคนท่ี ๑ 
๒๓. นำงวลยัภรณ์ สร้อยอุดม   มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   ผูช่้วยเลขำนุกำรคนท่ี ๒  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นำงสำวจิรำพร  บำนลำ   มหำวทิยำลยักรุงเทพ  บรรณำรักษ ์
๒. นำงสมศรี  อน้ประดิษฐ์  มหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุรี บรรณำรักษ ์
๓. นำงรุ้งลำวลัย ์  ทพัมีบุญ  มหำวทิยำลยัรัตนบณัฑิต  บรรณำรักษ ์
๔. นำงสำวสุนทณี  ธรรมพร  มหำวทิยำลยัรัตนบณัฑิต  บรรณำรักษ ์
๕. นำยวฒันำ  ป้ันจิตร   มหำวทิยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย บรรณำรักษ ์
๖. นำงสำวจุฑำนุช  ศิริสวำ่ง   มหำวทิยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย บรรณำรักษ ์
๗. นำงสำวชิดชนก  สิริวนัต ์   มหำวทิยำลยัศรีปทุม  บรรณำรักษ ์
๘. นำงวยิะดำ  สิริมำณนท ์  มหำวทิยำลยัศรีปทุม  บรรณำรักษ ์
๙. นำงสำวนภสร  ศรีวลิยั   มหำวทิยำลยัศรีปทุม ชลบรี บรรณำรักษ ์
๑๐. นำยสุเวทย ์  เทวรินทร์  มหำวทิยำลยัศรีปทุม ชลบุรี บรรณำรักษ ์
๑๑. นำงสำวนิรชำ  ภูลำมำรถ  มหำวทิยำลยัศรีปทุม ชลบุรี บรรณำรักษ ์
๑๒. อำจำรยป์รำงทิพย ์ ทบัทอง   มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร บรรณำรักษ ์
๑๓. อำจำรยพ์รทิพย ์  พนัธ์ุรัตน์  มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร บรรณำรักษ ์
๑๔. นำยเพิ่มทรัพย ์  ศรีสุวรรณ  มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ บรรณำรักษ ์
๑๕. นำงสำววนิดำ  เกษรนวล  มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ บรรณำรักษ ์
๑๖. นำยพงศน์รินทร์   คงสม   มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ บรรณำรักษ ์
๑๗. นำยกิตติธชั  วงศธ์รรมำ  สถำบนัเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูมิ บรรณำรักษ ์
๑๘. นำงสำววรรณฑินีย ์ แกว้เขียว  มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั  บรรณำรักษ ์
๑๙. นำงพชัรำกร  สุภำพ   มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั  บรรณำรักษ ์
๒๐. นำงสำวปิยะนำถ  ประใจครบุรี  มหำวทิยำลยัหวัเฉียว  บรรณำรักษ ์

เฉลิมพระเกียรติ 
 



๒๑. อำจำรยดุ์ษษำ  โชติถวบูิลย ์  มหำวทิยำลยัหวัเฉียว  บรรณำรักษ ์
เฉลิมพระเกียรติ 

๒๒. นำงสำวปนดัดำ  บุญสิงห์   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย บรรณำรักษ ์
๒๓. นำงศนัสนีย ์  อดทน   มหำวทิยลยัหอกำรคำ้ไทย บรรณำรักษ ์
๒๔. อำจำรยพ์นิดำ  วอ่งไวยทุธ์  มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย บรรณำรักษ ์
๒๕. อำจำรยอุ์บลพรรณ พนัธ์ดำรำ  มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย บรรณำรักษ ์
๒๖. นำงสำวจุฑำมำศ  ดุษฎีสุนทรสกุล  มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย บรรณำรักษ ์
๒๗. นำยธนวฒัน์  ม่ิงมณี   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย บรรณำรักษ ์
๒๘. อำจำรยพ์ชัรินทร์  ย ัง่ยนื   วทิยำลยัเซำธ์อีสทบ์ำงกอก บรรณำรักษ ์
๒๙. อำจำรยส์มร    อุ่นวเิศษ   มหำวทิยำลยัเกริก  บรรณำรักษ ์
๓๐. อำจำรยม์ฑันำ  สุวรรณ   มหำวทิยำลยัเกริก  บรรณำรักษ ์
๓๑. อำจำรยพ์รรณี  จิงฤทธิธรรม  มหำวทิยำลยัสยำม  บรรณำรักษ ์
๓๒. อำจำรยป์รัชญำวรรณ จนัทะขำน  สถำบนัเทคโนโลยไีทย – ญ่ีปุ่น บรรณำรักษ ์  
 
รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม  
๑. ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัรัตนบณัฑิต  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยส์มฤดี  หตัถำพงษ)์ 
๒. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรสนเทศ  มหำวทิยำลยัหวัเฉียว  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยสุ์ภำพร  ชยัธมัมะปกรณ์)   เฉลิมพระเกียรติ  
๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   วทิยำลยับณัฑิตเอเชีย  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยอ์ภยั  ประกอบผล) 
๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยน์นัทิยำ  จรูญแสง) 
๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและสำรสนเทศ  มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยสุ์วคนธ์  ศิริวงศว์รวฒัน์) 
๖. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับรรณสำรและสำรสนเทศ มหำวทิยำลยัวงษช์วลิตกุล อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยจิ์ตชญำ  กรสันเทียะ) 
๗. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร    มหำวทิยำลยัธนบุรี  อนุกรรมกำร 
 (รองศำสตรำจำรยเ์ฉลียว  พนัธ์ุสีดำ)  
 
รายนามคณะอนุกรรมการทีไ่ม่มาประชุม 
๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ อนุกรรมกำร 
๒. หวัหนำ้ฝ่ำยวทิยบริกำร(ห้องสมุด)   มหำวทิยำลยักำรจดักำรและ อนุกรรมกำร 
       เทคโนโลยอีีสเทิร์น 
๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับรรณสำร   มหำวทิยำลยัเกษมบณัฑิต  อนุกรรมกำร 
๔. ผูอ้  ำนวยศูนยว์ทิยบริกำรและหอสมุด  มหำวทิยำลยัคริสเตียน  อนุกรรมกำร 



๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัเจำ้พระยำ  อนุกรรมกำร 
๖. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและเทคโนโลยี  มหำวทิยำลยัชินวตัร  อนุกรรมกำร 
๗. หวัหนำ้ส่วนหอสมุด    มหำวทิยำลยัเซนตจ์อห์น  อนุกรรมกำร 
๘. ผูอ้  ำนวยกำรหอ้งสมุดและสำรสนเทศ  มหำวทิยำลยัตำปี   อนุกรรมกำร 
๙. หวัหนำ้ศูนยบ์รรณสำร และส่ือสำรกำรศึกษำ มหำวทิยำลยันอร์ท-เชียงใหม่ อนุกรรมกำร 
๑๐. ผูอ้  ำนวยกำรหอ้งสมุด    มหำวทิยำลยันำนำชำติ  อนุกรรมกำร 

แสตมฟอร์ด 
๑๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำรและสำรสนเทศ มหำวทิยำลยันำนำชำติเอเชีย- อนุกรรมกำร 
       แปซิฟิก 
๑๒. หวัหนำ้ห้องสมุด     มหำวทิยำลยัเนชัน่   อนุกรรมกำร 
       (ศูนยก์ำรศึกษำเนชัน่ทำวเวอร์กรุงเทพ) 
๑๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัปทุมธำนี  อนุกรรมกำร 
๑๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและหอจดหมำยเหตุ มหำวทิยำลยัพำยพั  อนุกรรมกำร 
๑๕. หวัหนำ้ห้องสมุด     มหำวทิยำลยัพิษณุโลก  อนุกรรมกำร 
๑๖. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัฟำฏอนี  อนุกรรมกำร  
๑๗. หวัหนำ้ส ำนกัวทิยบริกำร    มหำวทิยำลยัฟำอีสเทอร์น  อนุกรรมกำร 
๑๘. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัภำคกลำง  อนุกรรมกำร 
๑๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัรำชธำนี  อนุกรรมกำร 
๒๐. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัรำชพฤกษ ์  อนุกรรมกำร 
 
๒๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเวบ็สเตอร์  อนุกรรมกำร 
       (ประเทศไทย) 
๒๒. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัเอเชียอำคเนย ์ อนุกรรมกำร  
๒๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   วทิยำลยัเชียงรำย   อนุกรรมกำร 
๒๔. หวัหนำ้ห้องสมุดและวทิยบริกำร   วทิยำลยัเซนตห์ลุยส์  อนุกรรมกำร 
๒๕. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยบริกำร   วทิยำลยัดุสิตธำนี  อนุกรรมกำร 
๒๖. หวัหนำ้ห้องสมุด     วทิยำลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ อนุกรรมกำร 
๒๗. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศ  วทิยำลยัเทคโนโลยภีำคใต ้ อนุกรรมกำร 
 และส่ือกำรศึกษำ 
๒๘. หวัหนำ้ส ำนกัหอสมุด    วทิยำลยัเทคโนโลยสียำม  อนุกรรมกำร 
๒๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   วทิยำลยันครรำชสีมำ  อนุกรรมกำร 
๓๐. หวัหนำ้ห้องสมุด     วทิยำลยันอร์ทเทิร์น  อนุกรรมกำร 
๓๑. หวัหนำ้ห้องสมุด     วทิยำลยัพุทธศำสนำนำนำชำติ อนุกรรมกำร 
๓๒. หวัหนำ้ห้องสมุด     วทิยำลยัสันตพล   อนุกรรมกำร 
๓๓. หวัหนำ้ห้องสมุด     วทิยำลยัแสงธรรม  อนุกรรมกำร 
๓๔. หวัหนำ้ห้องสมุด     วทิยำลยัอินเตอร์เทคล ำปำง อนุกรรมกำร 



๓๕. หวัหนำ้ห้องสมุด     สถำบนัรัชตภ์ำคย ์  อนุกรรมกำร 
๓๖. หวัหนำ้ห้องสมุด     สถำบนัอำศรมศิลป์  อนุกรรมกำร 
  
      
เปิดประชุม ๑๓.๐๐ น. 

ประธำนคณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน ชุดท่ี ๑๗ กล่ำว
ตอ้นรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 

 
วาระที ่๑ เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยหอ้งสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน ชุดท่ี ๑๗ 
(วำระสิงหำคม ๒๕๖๒- กรกฎำคม ๒๕๖๓) 

 
ประธำนแนะน ำคณะอนุกรรมกำร อพส. ชุดท่ี ๑๗ 



 

 



 

 



 

มติทีป่ระชุม รับทรำบ 

 

 



๑.๒ รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชน ชุดท่ี ๑๖ 
ประธานฯ ชุดที่ ๑๖ รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑.๒.๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรควำมร่วมมือดำ้นวชิำกำร 
๑.๒.๑.๑ ควำมร่วมมือดำ้นบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกบัจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
๑.๒.๑.๒บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดผ่ำนบริกำร TU-THAIPUL ควำมร่วมมือด้ำนบริกำร

ทรัพยำกร 
สำรสนเทศ ผำ่นบริกำร Inter Library Loan  โดยเปิดช่องทำงใหส้ำมำรถสืบคน้ และส่งค ำขอออนไลน์ (Online ILL 
Request) ผำ่น EBSCO Discovery Service (EDS)  มีสถำบนัท่ีเขำ้ร่วมจ ำนวน ๙ สถำบนั    

๑.๒.๑.๓ ควำมร่วมมือดำ้นฐำนขอ้มูลออนไลน์  
๑) ฐำนขอ้มูลภำษำจีนจำก CNKI (China National Knowledge Infrastructure)  
    (ทดลองใชเ้ดือนมีนำคม – พฤษภำคม ๒๕๖๑)  
๒) ฐำนขอ้มูล EBSCO Open Dissertations  เป็นฐำนขอ้มูลวทิยำนิพนธ์ฟรีจำก 
     มหำวทิยำลยัชั้นน ำของโลก สำมำรถเขำ้ใชบ้ริกำรฟรีส ำหรับสถำบนัท่ีใช ้ 
     EBSCO Discovery Service (EDS) 
๓) ฐำนขอ้มูล Thai Journals Online (ThaiJo) เป็นฐำนขอ้มูลวำรสำรเล็กทรอนิกส์กลำง    
     ของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวำรสำรวชิำกำรท่ีผลิตในประเทศไทยทุกสำขำวชิำ  
     สำมำรถเขำ้ใชบ้ริกำรฟรีส ำหรับสถำบนัท่ีใชผ้ำ่น EBSCO Discovery Service (EDS) 

๑.๒.๑.๔ ควำมร่วมมือในกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์ในรูปของภำคี  ไดรั้บควำมร่วมมือจำก 
   บริษทัจ ำหน่ำยฐำนขอ้มูลออนไลน์ ในกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์แบบภำคีสมำชิก  
ไดแ้ก่  
๑) บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ BOL ใหบ้ริกำรฐำนขอ้มูล Corpus  
๒) บริษทั Elsevier ผูใ้หบ้ริกำรฐำนขอ้มูล ScienceDirect  
๓) บริษทั EBSCO Information Services    

๑.๒.๑.๕ จดัประชุมผูบ้ริหำรหอ้งสมุด (Library Director Meeting) สถำบนัอุดมศึกษำทัว่ประเทศ 
๑.๒.๒ ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเผยแพร่องคค์วำมรู้และบริกำรวชิำกำรงำนสัมมนำควำมร่วมมือระหวำ่ง 

หอ้งสมุดสถำบนัอุดมศึกษำคร้ังท่ี ๓๔ มีก ำหนดจดัข้ึน ระหวำ่งวนัพฤหสับดีท่ี ๖ และวนัศุกร์ท่ี ๗ มิถุนำยน 
๒๕๖๒ ภำยใตห้วัขอ้ “กำรปรับเปล่ียนรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนำคตท่ีย ัง่ยนื” หรือ “Library 
Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” ณ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑.๒.๓ บญัชี อพส.  

ประธำนฯ ชุดท่ี ๑๖ แจกแจงรำยละเอียดบญัชีของ อพส. 

รายรับ   

เงิน อพส. ชุดท่ี ๑๕ ๒๘๘,๒๓๒.๐๔  บำท 
ส่วนแบ่งจำกกำรสัมมนำควำมร่วมมือระหวำ่งห้องสมุด TLC 34 (15 มิถุนำยน 2562)       ๒๐,๐๐๐.๐๐  บำท 
ดอกเบ้ียเงินฝำก บญัชี อพส.          ๓,๓๘๑.๓๔  บำท 
รายรับรวม ๓๑๑,๖๑๓.๓๘  บำท 
 
รายจ่าย   

๑ ค่ำเช่ำพื้นท่ี Website (Thapul.org) (FeverHosting, ThaiLRT.org)  (13 มิถุนำยน 2561)      ๓,๒๐๕.๖๕  บำท 
๒ ค่ำพิธีกร (ดร.พนิตำ สุรชยักุลวฒันำ) ช่วยงำนวนัสถำปนำสมำคมสถำบนัอุดมศึกษำแห่ง

ประเทศไทย   (๑๒ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐) 
       ๒,๐๐๐.๐๐  บำท 

๓ ค่ำวทิยำกรในงำนประชุม อพส. คร้ังท่ี 4, สสอท คร้ังท่ี 2 เร่ือง UNION Catalog  (นำง
เพญ็แข ประจงใจ, นำยสมพงษ ์ เจริญศิริ)   (๔ ธนัวำคม ๒๕๖๑) 

        ๔,๐๐๐.๐๐  บำท 

๔ ค่ำรับรองประชุมเตรียมงำนเครือข่ำยห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน ร่วมกบั 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)   (๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๑) 

      ๒,๖๖๕.๐๐ บำท 

๕ ค่ำของท่ีระลึกกำรเยีย่มศูนยก์ำรเรียนรู้ธนำคำรแห่งประเทศไทย   (๑๕ มีนำคม ๒๕๖๑)        ๒,๕๐๐.๐๐  บำท 
๖ ค่ำของท่ีระลึกเยีย่มชม สถำบนัปัญญำภิวฒัน์  (๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑)        ๒,๐๐๐.๐๐  บำท 
๗ ค่ำของท่ีระลึกผูอ้  ำนวยกำร มหำวทิยำลยัของรัฐ 3 สถำบนั (TU, MU และ NIDA) ในกำร

ประชุม อพส. เร่ือง TU-ThaiPul  (๕ ตุลำคม  ๒๕๖๑) 
        ๓,๐๐๐.๐๐  บำท 

๘ ค่ำของท่ีระลึกแสดงควำมยนิดี ดร.อมร เพชรสม  (๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒)        ๒,๐๐๐.๐๐  บำท 
๙ ค่ำพวงหรีดงำนฌำปนกิจบิดำ ของ รศ.ดร.อมร  เพชรสม  (๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒)         ๑,๘๐๐.๐๐  บำท 
๑๐ ค่ำเบด็เตล็ด        ๔,๙๕๐.๐๐  บำท 
 รำยจ่ำยรวม ๒๘,๑๒๐.๖๕  บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑.๒.๔ ผลกำรด ำเนินของกลุ่มงำน 

๑.๒.๔.๑ กลุ่มงำนพฒันำและวเิครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ   
 

โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ การด าเนินการ 
๑. กำรพฒันำหวัเร่ืองใหม่ โดยใช ้google.doc 
(https://goo.gl/ylnb5v) 

ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒ เสร็จส้ิน 

๒. แบ่งปันควำมรู้สู่ชุมชน คร้ังท่ี ๕ ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒ อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

๓. รวบรวมฐำนขอ้มูลออนไลนข์องหอ้งสมุด
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน เพ่ือพิจำรณำบอกรับ
ฐำนขอ้มูล ร่วมกนัในอนำคต และส ำหรับกำรขอใช้
บริกำรระหวำ่งหอ้งสมุด 

ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒ เสร็จส้ิน 

                                                            
๑.๒.๔.๒ กลุ่มงำนบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 
โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ การด าเนินการ 

๑. ปรับปรุงท ำเนียบนำมกลุ่มงำนบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หอ้งสมุดสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชน  

ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒ เสร็จส้ิน 

๒. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำร
บริกำรหอ้งสมุด 

ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒ เสร็จส้ิน 

๓. ศึกษำดูงำนดำ้นบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒ เสร็จส้ิน 
๔. กำรยืมระหวำ่งหอ้งสมุด ส.ค.๖๐ - ก.ค. ๖๒ เสร็จส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๒.๕ กำรเยีย่มชมและศึกษำดูงำน 
คณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน (อพส.)  ชุดท่ี ๑๖ ไดจ้ดัใหมี้กำร
เยีย่มชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนยก์ำรเรียนรู้ธนำคำรแห่งประเทศไทย  ในวนัศุกร์ท่ี  ๑๖  มีนำคม ๒๕๖๑โดยมี
ผูเ้ขำ้ร่วมเยีย่มชมและศึกษำดูงำนทั้งส้ิน  ๖๕ คน 
 

 
 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 
วาระที ่๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
๓.๑ กำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำน ๒ กลุ่ม 
๓.๑.๑ กลุ่มงำนพฒันำและวเิครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

๓.๑.๑.๑ พิจำรณำคดัเลือก ประธำน รองประธำน และเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำรกลุ่มงำน 

พฒันำและวเิครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ ชุดท่ี  ๑๗ (๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔) 
มติท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำคดัเลือก ดงัน้ี 

นำงพรรณี  จิวพุทธิธรรม             มหำวทิยำลยัสยำม   ประธำน 

นำงศิริพร  แป้นสุวรรณ              มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  รองประธำน 

นำยวรวชิ  พุฒิวสิำรทภำคย ์       มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  เลขำนุกำรคนท่ี ๑ 

นำยเพิ่มทรัพย ์ ศรีสุวรรณ                 มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ  เลขำนุกำรคนท่ี ๒ 

 
๓.๑.๑.๒ แผนกำรด ำเนินงำนคณะอนุกรรมกำรกลุ่มงำนพฒันำและวเิครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศชุดท่ี ๑๗  
(๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔) 
กำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ 
กำรประชุมกลุ่มงำนฯ ทุก ๒ เดือน 
โครงกำรพฒันำหวัเร่ืองใหม่โดยผำ่น google.doc (ต่อเน่ือง) เสนอหวัเร่ืองและรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ทุก

คร้ังท่ีมีกำรประชุม 

โครงกำรแบ่งปันควำมรู้สู่ชุมชนฯ (ต่อเน่ือง) พิจำรณำเวลำกำรด ำเนินกำรในท่ีประชุม 

กำรจดักำรควำมรู้  (KM) / กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
            ๔.๑ เร่ือง UNION CATALOG 

           ๔.๒  เร่ือง กำรเผยแพร่ Digital content บน Website 
           ๔.๓  เร่ือง กำรน ำเขำ้ขอ้มูล TDC-ThaiLis Digital 
Collection 

พิจำรณำก ำหนดกำรด ำเนินกำรท่ีประชุม 

โครงกำรส ำรวจกำรบอกรับวำรสำร/นิตยสำรภำษำไทยฉบบัพิมพท่ี์
บอกรับ ปี ๒๕๖๓ 

มกรำคม – กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 
๓.๑.๒ กลุ่มงำนบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

 ๓.๑.๒.๑ พิจำรณำคดัเลือก ประธำน รองประธำน และเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำรกลุ่มงำนบริกำรและ
เทคโนโลยสีำรสนเทศชุดท่ี ๑๗ (๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔)   
  มติท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำคดัเลือก ดงัน้ี 

ประธำน  อำจำรยข์นิษฐำ   ภมรพิพิธ  มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
รองประธำน  อำจำรยพ์ชัรำกร   สุภำพ   มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั 

เลขำนุกำร  อำจำรยพ์ชัรินทร์  ย ัง่ยนื  วทิยำลยัเซำธ์อีสทบ์ำงกอก 

  
 
 



๓.๑.๒.๒ แผนกำรด ำเนินงำนคณะอนุกรรมกำรคณะอนุกรรมกำรกลุ่มงำนบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศชุดท่ี ๑๗ (๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔)   
   ๑.  โครงการจดัอบรมเพิ่มพูนทกัษะดา้นสารสนเทศ 
   ๒.  โครงการศึกษาดูงานดา้นบริการและเทคโนโลยี 
   ๓.  โครงการยมืระหวา่งหอ้งสมุด 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 
วาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 

๔.๑  กำรยมืทรัพยำกรระหวำ่งหอ้งสมุด 
  กำรยมืระหวำ่งห้องสมุดของหอ้งสมุดมหำวทิยำลยัเอกชนท่ีผำ่นมำ ไดมี้กำรก ำหนดระเบียบกำร
ไว ้ 15 ปีท่ีผำ่นมำ โดยกำรขอยมืหรือกำรขอท ำส ำเนำ และกำรยมืดว้ยตนเอง จะมีปัญหำวำ่สมำชิกของห้องสมุด
สำมำรถท ำกำรยมืดว้ยตนเองไดห้รือไม่ ยกตวัอยำ่งระบบเครือข่ำย Pullinet ซ่ึงเพิ่งมีกำรออกบตัรใหส้มำชิก
สำมำรถเขำ้ไปใชบ้ริกำรท่ีห้องสมุดในเครือข่ำย Pullinet ไดเ้ลยทุกท่ี  
  ประธำนฯ ขอมติในท่ีประชุม เร่ืองกำรยมืระหวำ่งหอ้งสมุดดว้ยตนเองของสถำบนักลุ่มอพส.  
  มติท่ีประชุม ขอใหเ้ป็นกำรยมืโดยบรรณำรักษก์บับรรณำรักษก่์อน และจะท ำแบบส ำรวจในกำร
ยมืระหวำ่งหอ้งสมุดในเร่ือง กำรยมืดว้ยตนเองของสมำชิกกลุ่มอพส. 

๔.๒ UNINET: Union Catalog (UC) ThaiList และ PulliNet 
  สืบเน่ืองจำกกำรยมืทรัพยำกรระหวำ่งห้องสมุด ปัจจุบนัใน อพส. มีกำรใชเ้ครือข่ำย Thaipul ท่ีมี
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน ๖ แห่ง ไดแ้ก่  มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหำวทิยำลยักรุงเทพ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้
ไทย มหำวทิยำลยัศรีปทุม มหำวทิยำลยัรังสิต และมหำวิทยำลยัสยำม ร่วมกบัสถำบนัอุดมศึกษำของรัฐบำล ๔ แห่ง 
ไดแ้ก่ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหิดล จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยัและ มหำวทิยำลยันวมินทรำธิรำช 
ผำ่นระบบ EDS ของบริษทั EBSCO ปัญหำคือ หอ้งสมุดมหำวทิยำลยัเอกชนไม่ไดมี้ระบบ EDS ทุกแห่ง  
  ประธำนฯ จึงเสนอหอ้งสมุดมหำวทิยำลยัเอกชนท่ีไม่เขำ้ร่วม EDS-Thaipul ปัจจุบนัสำมำรถเขำ้
ร่วมเครือข่ำยสหบรรณำนุกรมแห่งชำติ UNINET: Union Catalog (UC) เพื่อจะสำมำรถใชบ้ริกำรยมืระหวำ่ง
หอ้งสมุดทัว่ประเทศไดแ้ลว้ ทั้งน้ีหอสมุดฯมหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ดเ้ขำ้ร่วมเครือข่ำยและก ำลงั
ด ำเนินกำรยมืคืนระหวำ่งห้องสมุดในเครือข่ำยไปเม่ือกลำงปี 2562  
  อำจำรยอ์ำภำกร ธำตุโลหะ ไดก้ล่ำวเพิ่มเติมถึงขั้นตอนกำรเขำ้ร่วมเครือข่ำย UNINET: Union 
Catalog (UC) ของหอ้งสมุดมหำวทิยำลยัเอกชน ท่ีตอ้งด ำเนินกำรกบัคณะกรรมกำรเครือข่ำยสหบรรณำนุกรม
แห่งชำติ และกรอกขอ้มูลพื้นฐำนก่อนด ำเนินกำรต่อไป 
  มติท่ีประชุม เห็นดว้ยท่ีจะเขำ้ร่วมเครือข่ำย  UNINET: Union Catalog (UC) โดย ประธำนฯ แจง้
วำ่จะด ำเนินกำรประสำนงำนเพื่อเขำ้ร่วมเครือข่ำย และกำรจดัฝึกอบรมต่อไป 

๔.๓  ประธำนฯ แจง้เร่ือง ช่องทำงกำรส่ือสำร มีทำงไลน์อพส. อีเมลล ์โทรศพัท ์และขอใหท้ำงผูบ้ริหำร
ของแต่ละสถำบนัช่วยปรับปรุงขอ้มูลใหก้บัทีมเลขำนุกำรท่ีประชุมดว้ย 

 
 
 



๔.๔ ควำมร่วมมือในกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์ 
  ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร อำจำรยค์มเดช บุญประเสริฐ มหำวทิยำลยัสยำม เสนอประเด็นควำมร่วมมือใน
กำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์ ในท่ีประชุมเห็นวำ่ เน่ืองจำกแต่ละสถำบนัมีกำรบอกรับฐำนขอ้มูลท่ีมีมูลค่ำไม่
เท่ำกนั และหลกัสูตรท่ีเปิดสอนแต่ละสถำบนับำงแห่งเหมือนกนัและบำงแห่งต่ำงกนั ดงันั้น ประธำนฯ เสนอวำ่ 
ฐำนขอ้มูลไหนท่ีเรำสำมำรถร่วมใชก้นัได ้ อยำ่งเช่น ScienceDirect ซ่ึงเป็นฐำนขอ้มูลท่ีมีรำคำสูงมำก และทุก
ฐำนขอ้มูลจะข้ึน ๗% ทุกปี  และคณะกรรมกำรชุดท่ี 16 ไดเ้คยท ำแบบส ำรวจกำรบอกรับฐำนขอ้มูลของแต่ละ
สถำบนัแลว้ เพื่อแชร์กำรเขำ้ใชฐ้ำนขอ้มูลออนไลน์ คณะกรรมกำรชุดท่ี 17 จะมีกำรก ำหนดระบบกำรเขำ้สืบคน้
และกำรเขำ้ใชฐ้ำนขอ้มูลออนไลน์อีกคร้ังหน่ึง 
  ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ ไดแ้จง้วำ่ ห้องสมุดมหำวทิยำลยัรังสิตเปิดให้เขำ้ใชฐ้ำนขอ้มูลออนไลน์
ไดท้ั้งหมด ผำ่นระบบ EDS (EBSCO Discovery service)  
  อำจำรยอ์ำภำกร ธำตุโลหะ เสนอเพิ่มเติมวำ่ ระบบ UNINET: Union Catalog (UC) สำมำรถน ำ
ขอ้มูลลงไดท้ั้งหมดรวมถึงฐำนขอ้มูลออนไลน์ ซ่ึงสำมำรถแชร์ขอ้มูลกนัได ้ ถำ้ อพส. เขำ้ร่วมเครือข่ำย UC ก็
สำมำรถใชร้ะบบกำรสืบคน้ขอ้มูลของ UC ได ้ และไดเ้สนอกำรเขำ้ร่วมเครือข่ำย Thai Digital Collection (TDC) 
เพื่อแชร์ผลงำนกำรวิจยั วทิยำนิพนธ์ ผลงำนวชิำกำร 
  มติท่ีประชุม ติดต่อตวัแทนบริษทั EBSCO มำน ำเสนอแพก็เกจของระบบ EDS กำรเขำ้ร่วม
เครือข่ำย UNINET: Union Catalog (UC) เพื่อใชช่้องทำงกำรสืบคน้และกำรเขำ้ใชฐ้ำนขอ้มูลออนไลน์ และกำรท ำ
แบบส ำรวจกำรบอกรับฐำนขอ้มูลของแต่ละสถำบนั เพื่อใหท้รำบวำ่แต่ละสถำบนัมีฐำนขอ้มูลอะไรบำ้งจะไดแ้ชร์
กำรใชก้นั 
 
วำระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ  

๕.๑ ก ำหนดกำรประชุม 

  คณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน ประชุมทุก ๒ 
เดือน ประชุมคร้ังต่อไปเดือนมีนำคม ๒๕๖๓ 

 
ปิดประชุม ๑๖.๐๐ น. 
 
 
               (นำงสำวกฤตยำ สุนพงษศ์รี) 
                ผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม 

 
 
 
                  (อำจำรยภ์คพร  อ ำมำตยม์ณี ชุ่มอินทรจกัร์) 
                   ผูต้รวจรำยงำนกำรประชุม 

          


