
๑/๙ 

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที ่๑๕ 

คร้ังที ่ ๓/๒๕๕๙   วนัพฤหัสบดีที ่๒๘  มกราคม  ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๐๐ น. 

ณ   ห้องวเิศษศรีสมุทร  มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

************************************** 

 

รายนามคณะอนุกรรมการทีเ่ข้าประชุม 

๑.   ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุดกลาง                     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ประธาน 

       (ดร. จอมขวญั ผลภาษี) 

๒.   ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด                             มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  รองประธานคนท่ี ๑ 

      (ดร. จีระประภา ละอองคาํ)  

๓. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้   มหาวทิยาลยักรุงเทพ  อนุกรรมการ 

 (อาจารยศิ์ริวรรณ  ศิริภิรมย)์ (แทน) 

๔. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการ           มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี  อนุกรรมการ 

(อาจารยสุ์จิตรา  แร่มี)   

๖. ผูอ้าํนวยการสาํนกับรรณสาร            มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  อนุกรรมการ 

(อาจารยบุ์ญญาพร  มารุ่งเรือง) 

๘.   ผูอ้าํนวยการศูนยส์นเทศและหอสมุด   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  อนุกรรมการ 

(ผศ.ดร.อารีย ์  ช่ืนวฒันา) 

๙. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด                             มหาวทิยาลยัรังสิต                                 อนุกรรมการ 

    (ดร. มลิวลัย ์ประดิษฐธี์ระ) 

๑๐. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุดและสารสนเทศ   มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ  อนุกรรมการ  

(อาจารยสุ์วคนธ์ ศิริวงศว์รวฒัน์) 

๑๑.  ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด     มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด อนุกรรมการ 

(อาจารยธ์นศกัด์ิ  เมืองเจริญ)  

๑๒. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการและสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อนุกรรมการ 

(อาจารยป์ระกายรัตน์  ใจเท่ียง)  

๑๓. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด    มหาวทิยาลยัรังสิต   อนุกรรมการ 

(ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ) 

๑๔. ผูอ้าํนวยการฝ่ายหอสมุดกลาง     มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต  อนุกรรมการ 

(อาจารยส์มฤดี  หตัถาพงษ)์  

๑๕. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการ    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์  อนุกรรมการ 

(อาจารยด์าราวรรณ  เจียมเพิ่มพูน) 

๑๖. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด     มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  อนุกรรมการ 

  (อาจารยป์ระกอบเกียรติ ตงัคณะสิงห์)   

๑๗. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด    มหาวทิยาลยัศรีปทุม  อนุกรรมการ 

(ผศ.สุมน ถนอมเกียรติ)(แทน)   

 



๒/๙ 

 

๑๘. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด    มหาวทิยาลยัสยาม   อนุกรรมการ 

(อาจารยค์มเดช  บุญประเสริฐ)(แทน) 

๑๙. ผูอ้าํนวยการศูนยบ์รรณสารสนเทศ    มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ 

(อาจารยฤ์ทธิชยั เตชะมหทัธนนัท)์ 

๒๐. หวัหนา้ฝ่ายวทิยทรัพยากร               วทิยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา                   อนุกรรมการ 

(อาจารยด์าหวนั ธงศรี) 

๒๑. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด    วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก  อนุกรรมการ 

(อาจารยเ์ยาวภานี รอดเพช็ร) 

๒๒. หวัหนา้หอ้งสมุด       สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ อนุกรรมการ 

(อาจารยร์ําพึง  กล่ินชั้น)       

๒๓. หวัหนา้งานหอ้งสมุด      สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น   อนุกรรมการ 

(อาจารยสุ์พิศ  บายคายคม)       

๒๔. ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารเรียนรู้      สถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อนุกรรมการ 

(อาจารยรั์ชนีวรรณ สังวรดี)(แทน)      

๒๕. นางศนัสนีย ์ อดทน                        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย           เหรัญญิก 

๒๖. นางสาวปนดัดา  บุญสิงห์               มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย            เลขานุการ 

๒๗. นางสาวพนิดา    วอ่งไวยทุธ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย            ผูช่้วยเลขานุการ ๑ 

๒๘. นางสาวรัชนี  เกษศิริ                       มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย           ผูช่้วยเลขานุการ ๒ 

๒๙. นางสาวพรชนก   ตรีพรม    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย           ผูช่้วยเลขานุการ ๓ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารยสุ์ชีรา  ทองศิริ     มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  ประธานกลุ่มงานวเิคราะห์             

ทรัพยากรสารสนเทศ     

๒.   อาจารยสุ์ดารัตน์  ชา้งเช้ือวงศ ์   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ประธานกลุ่ม 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๓.    อาจารยเ์ด่นดารา  ถาดเกษม    วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก  ประธานกลุ่มงานพฒันา 

           ทรัพยากรสารสนเทศ 

๔. อาจารยไ์พจิตร  เกิดอยู ่     มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์                   บรรณารักษ ์

๕. อาจารยพ์รรณี  จิตฤทธิธรรม    มหาวทิยาลยัสยาม   บรรณารักษ ์

 

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม 

๑. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด      มหาวทิยาลยัเกริก   อนุกรรมการ 

๒. ผูอ้าํนวยการศูนยว์ทิยบริการและหอสมุด    มหาวทิยาลยัคริสเตียน  อนุกรรมการ 

๓. หวัหนา้ส่วนหอสมุด      มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น  อนุกรรมการ 

๔. หวัหนา้สาํนกัหอสมุด      มหาวทิยาลยัเจา้พระยา  อนุกรรมการ  

๕. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุดกลาง     มหาวทิยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย  อนุกรรมการ  

๖. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด     วทิยาลยัเชียงราย   อนุกรรมการ 



๓/๙ 

 

 

รายนามคณะอนุกรรมการทีไ่ม่มาประชุม 

๑. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด    มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 

๒. หวัหนา้ฝ่ายวทิยบริการ (หอ้งสมุด)   มหาวทิยาลยัการจดัการ  อนุกรรมการ 

และเทคโนโลยอีีสเทิร์น  

๓. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุดและเทคโนโลย ี   มหาวทิยาลยัชินวตัร  อนุกรรมการ 

๔. หวัหนา้ส่วนหอสมุด     มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น  อนุกรรมการ 

๕. ผูอ้าํนวยการหอ้งสมุดและสารสนเทศ   มหาวทิยาลยัตาปี   อนุกรรมการ 

๖. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร   อนุกรรมการ 

๗. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการ    มหาวทิยาลยัธนบุรี   อนุกรรมการ 

๘. หวัหนา้ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา   มหาวทิยาลยันอร์ท–กรุงเทพ  อนุกรรมการ       

๙. หวัหนา้ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา   มหาวทิยาลยันอร์ท–เชียงใหม่ อนุกรรมการ 

๑๐. หวัหนา้งานสาํนกัหอสมุด    มหาวทิยาลยัเนชัน่ (ศูนยก์ารศึกษา อนุกรรมการ 

       เนชัน่ทาวเวอร์ กรุงเทพ)          

๑๑. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการ    มหาวทิยาลยัปทุมธานี  อนุกรรมการ 

๑๒. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด    มหาวทิยาลยัพายพั   อนุกรรมการ 

๑๓. หวัหนา้หอ้งสมุด     มหาวทิยาลยัพิษณุโลก  อนุกรรมการ 

๑๔. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการ    มหาวทิยาลยัฟาฏอนี  อนุกรรมการ 

๑๕. หวัหนา้สาํนกัวิทยบริการ    มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  อนุกรรมการ 

๑๖. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด    มหาวทิยาลยัภาคกลาง  อนุกรรมการ  

๑๗. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการ    มหาวทิยาลยัราชธานี  อนุกรรมการ 

๑๘. ผูอ้าํนวยการสาํนกับรรณสารและสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ  อนุกรรมการ     

๑๙. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด    มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์  อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี   

๒๐. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด    มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี อนุกรรมการ 

๒๑. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการ    มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  อนุกรรมการ 

๒๒. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุดกลาง    มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์  อนุกรรมการ 

๒๓. หวัหนา้หอ้งสมุด     วทิยาลยัเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ อนุกรรมการ 

๒๔. หวัหนา้หอ้งสมุดและวทิยบริการ    วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์  อนุกรรมการ  

๒๕. ผูอ้าํนวยการศูนยว์ทิยบริการ    วทิยาลยัดุสิตธานี   อนุกรรมการ 

๒๖. หวัหนา้หอ้งสมุด     วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ อนุกรรมการ 

๒๗. ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้  อนุกรรมการ 

๒๘. หวัหนา้หอ้งสมุด     วทิยาลยัเทคโนโลยรีาชธานีอุดร อนุกรรมการ 

๒๙. หวัหนา้สาํนกัหอสมุด     วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม  อนุกรรมการ 

๓๐. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการ    วทิยาลยันครราชสีมา  อนุกรรมการ 

๓๑. หวัหนา้หอ้งสมุด     วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา อนุกรรมการ 

๓๒. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด    วทิยาลยับณัฑิตเอเชีย  อนุกรรมการ 

๓๓. หวัหนา้หอ้งสมุด     วทิยาลยัพทุธศาสนานานาชาติ อนุกรรมการ 



๔/๙ 

 

๓๔. หวัหนา้หอ้งสมุด     วทิยาลยัสันตพล   อนุกรรมการ 

๓๕. หวัหนา้หอสมุด     วทิยาลยัแสงธรรม   อนุกรรมการ 

๓๖. หวัหนา้หอ้งสมุด     วทิยาลยัอินเตอร์เทค-ลาํปาง  อนุกรรมการ 

๓๗. หวัหนา้หอ้งสมุด     สถาบนัรัชตภ์าคย ์   อนุกรรมการ 

๓๘. หวัหนา้หอ้งสมุด     สถาบนัอาศรมศิลป์   อนุกรรมการ 

  

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 ดร.จิระประภา ละอองคาํ ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยประธาน 

กล่าว ขอบคุณในการตอ้นรับ และเอ้ือเฟ้ือเร่ืองสถานท่ี จากนั้นนาํเขา้สู่วาระการประชุม ดงัน้ี 

 

วาระที ่๑   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ แนะนาํสมาชิกใหม่ของ อพส. 

ประธาน กล่าวตอ้นรับและแนะนาํ สมาชิกใหม่ อพส. ดงัน้ี 

๑) อาจารยด์าหวนั ธงศรี หวัหนา้ฝ่ายวทิยทรัพยากร วทิยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา ใหท่ี้ประชุมรับทราบ โดย

อาจารยด์าหวนั ไดก้ล่าวแนะนาํตวั แสดงความยนิดีท่ีไดม้าเขา้ร่วมประชุมกบัคณะอนุกรรมการ อพส.  และ

แนะนาํวทิยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปิดวทิยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดาเปิดสอน ๒ คณะ ไดแ้ก่ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มี ๒ สาขา ไดแ้ก่ สาขาอิเลก็ทรอนิกส์ และสาขาไฟฟ้ากาํลงั และคณะบริหารธุรกิจ มี ๓ สาขา 

ไดแ้ก่ สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจอาหาร มีนกัศึกษา จาํนวน ๒๖๐ คน 

๒) อาจารยป์ระกายรัตน์  ใจเท่ียง ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

๓) อาจารยป์ระกอบเกียรติ ตงัคณะสิงห์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๑.๒ ผูล้าประชุม 

ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เร่ืองอนุกรรมการท่ีขอลาประชุม ดงัน้ี  

๑) อาจารยฉ์ตัรรัตน์  เชาวลิต ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัเกริก 

๒) อาจารยนิ์พรรณ ทฬัหะกลุธร ผูอ้าํนวยการศูนยว์ิทยบริการและหอสมุด มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

๓) อาจารยธี์รศกัด์ิ  เยน็อุรา หวัหนา้ส่วนหอสมุด มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 

๔) อาจารยก์ุณฑล  เพช็รเสนา หวัหนา้สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเจา้พระยา 

๕) อาจารยน์นัทิยา  จรูญแสง  ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 

๖) อาจารยสุ์ธน  สุภาวงศ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด วทิยาลยัเชียงราย 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 



๕/๙ 

 

วาระที ่๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ 

 

    - 

 

วาระที ่๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

๓.๑ แผนการดาํเนินงานของกลุ่มคณะทาํงาน ๔ กลุ่ม 

ประธานเชิญประธานหรือผูแ้ทนคณะทาํงานกลุ่มงานต่าง ๆ รายงานการดาํเนินงานของกลุ่ม ดงัน้ี 

๓.๑.๑ กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประธานกลุ่มงานฯ อาจารยสุ์ดารัตน์  ชา้งเช้ือวงษ ์ตวัแทนจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  รายงาน 

๑) เร่ืองการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่มงาน  

ประธานกลุ่มงานฯ ไดแ้ก่ อาจารยสุ์ดารัตน์ ชา้งเช้ือวงษ ์ตวัแทนจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

รองประธาน ไดแ้ก่ อาจารยป์ระภสัสร สาระนาค ตวัแทนจากมหาวทิยาลยัศรีปทุม  

เลขานุการกลุ่มงาน ไดแ้ก่ อาจารยไ์พลิน จบัใจ ตวัแทนจากมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

๒) แผนการดาํเนินงานของกลุ่ม 

• การต่ออายเุช่า Web Hosting ของอพส. มี ๒ บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ดาตา้เซิร์ฟ เน็ตเวร์ิค จาํกดั ราคา ๑,๓๓๗.๕๐ บาท 

บริษทัทินิคอร์น จาํกดั ราคา ๑,๔๙๐ บาท ซ่ึงอาจารยไ์พลิน จะไดข้อใหท้างบริษทัส่งใบเสนอราคามาอีกคร้ัง เพ่ือ

นาํเสนอต่อประธาน อพส. ต่อไป 

• โครงการปรับปรุง Web Site อพส. ประกอบดว้ยการจดัอบรมวธีิการดูแลเวบ็ไซตส์าํหรับแต่ละกลุ่มงานฯ เพ่ือใหแ้ต่

ละกลุ่มงานสามารถดาํเนินการ Update ขอ้มูลเน้ือหาในกลุ่มท่ีรับผดิชอบได ้

• โครงการเพิ่มลิงคฐ์านขอ้มูลท่ีแต่ละมหาวทิยาลยับอกรับและเกบ็รวบรวมลิงคห์อ้งสมุดของทุกสถาบนัในเครือข่าย 

อพส. 

 

๓.๑.๒ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 

ประธานกลุ่มงานฯ อาจารยป์นดัดา บุญสิงห์ ตวัแทนจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย รายงาน 

๑) เร่ืองการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่มงาน  

ประธานกลุ่มงานฯ ไดแ้ก่ อาจารยป์นดัดา บุญสิงห์ ตวัแทนจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

รองประธาน ไดแ้ก่ อาจารยพ์ชัรินทร์ ย ัง่ยนื ตวัแทนจากวทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก และอาจารยปิ์ยนุช ประใจครบุรี ตวัแทน

จากมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

เลขานุการกลุ่มงาน ไดแ้ก่ อาจารยรั์ตนา พรหมสวสัด์ิ ตวัแทนจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

๒) แผนการดาํเนินงานของกลุ่ม ประกอบดว้ยโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

โครงการของกลุ่มงานฯ มีดงัน้ี  

• โครงการปรับปรุงทาํเนียบนามผูใ้หบ้ริการสารสนเทศหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

• โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น งานสัปดาห์หอ้งสมุด 

• โครงการอบรมการสืบคน้ฐานขอ้มูล 

• โครงการศึกษาดูงานดา้นการบริการ 

• โครงการทาํวจิยั (งานประจาํสู่งานวจิยั ) R to R หวัขอ้ “การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของหอ้งสมุด 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” 



๖/๙ 

 

 

๓.๑.๓ กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ประธานกลุ่มงานฯ อาจารยสุ์ชีรา ทองศิริ ตวัแทนจากมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั รายงาน 

๑) เร่ืองการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่มงาน  

ประธานกลุ่มงานฯ ไดแ้ก่ อาจารยสุ์ชีรา  ทองศิริ ตวัแทนจากมหาวทิยาลยั อสัสัมชญั  

รองประธาน ไดแ้ก่ อาจารยล์มยั  ประคอนสี ตวัแทนจากมหาวทิยาลยัรังสิต  

เลขานุการกลุ่มงาน ไดแ้ก่ อาจารยนุ์ษา สุขบุญพนัธ์  ตวัแทนจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

๒) แผนการดาํเนินงานของกลุ่ม ประกอบดว้ยโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

โครงการของกลุ่มงานฯ มีดงัน้ี  

• โครงการพฒันาเสนอหวัเร่ืองใหม่ 

• โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนคร้ังท่ี ๓ 

• โครงการบริการสังคมการวจิยั 

• โครงการอบรมการลงรายการ RDA 

 

๓.๑.๔ กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

ประธานกลุ่มงานฯ อาจารยเ์ด่นดารา  ถาดเกษม ตวัแทนจากวทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก รายงาน 

๑) เร่ืองการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่มงาน  

ประธานกลุ่มงานฯ ไดแ้ก่ อาจารยเ์ด่นดารา  ถาดเกษม ตวัแทนจากตวัแทนจากวทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก   

รองประธาน ไดแ้ก่ คุณศนัสนีย ์อดทน ตวัแทนจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

เลขานุการกลุ่มงาน ไดแ้ก่ อาจารยสุ์รีรัตนา  บุญแสนแผน  ตวัแทนจากมหาวทิยาลยัรังสิต 

๒) แผนการดาํเนินงานของกลุ่ม ประกอบดว้ยโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

โครงการของกลุ่มงานฯ มีดงัน้ี  

• โครงการการศึกษาการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน์: กรณีศึกษาฐานขอ้มูล ScienceDirect 

• โครงการ อพส. บริการสังคม 

• โครงการวจิยัทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรั้บอภินนัทนาการ 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระที ่๔   เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 

 ๔.๑ ภาคีความร่วมมือการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน์ 

ดร.มลิวลัย ์ประดิษฐธี์ระ ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิตแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเร่ืองการ

จดัซ้ือฐานขอ้มูลออนไลน์ มีแนวโนม้จะไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี

ท่ีมาจากการท่ีนายกสมาคมฯ ตลอดจนคณะกรรมการสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (สสอท) ไดมี้โอกาสเขา้พบ

กบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาวพ์งษ ์รัตนสุวรรณ เร่ืองภาคีความร่วมมือการบอกรับฐานขอ้มูล

ออนไลน์ ซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบในหลกัการโดยท่านรัฐมนตรีฯ ไดม้อบหมาย Uninet เพ่ือหารือดาํเนินการต่อไปใน

การช่วยเหลือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ีการดาํเนินการดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการรวบรวมขอ้มูลจาก

สมาชิก สสอท ซ่ึงไดแ้ก่สมาชิก อพส. เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีจะเสนอต่อท่านรัฐมนตรีฯ เพื่อขอรับการสนบัสนุน 



๗/๙ 

 

อยา่งไรกดี็ ท่ีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณาประเดน็สาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น   

๑) การขอรับการสนบัสนุนการจดัซ้ือฐานขอ้มูลจาก สกอ. นั้น สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอาจไดรั้บการสนบัสนุน

ช่วยเหลือเช่นเดียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ แต่ความเป็นไปไดมี้นอ้ยกวา่การท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนเป็น

สัดส่วนท่ีตํ่ากวา่ ทั้งน้ีดว้ยปัจจยัดา้นราคาของฐานขอ้มูลและความตอ้งการของการใชฐ้านขอ้มูลของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีความหลากหลาย จึงอาจตอ้งหาขอ้สรุปดา้นความตอ้งการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

เพ่ือเสนอเป็นรูปแบบทางเลือกต่อไป  

๒) ดา้นการเจรจาต่อรองราคาฐานขอ้มูล อาจขอใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีสิทธิไดรั้บราคาเช่นเดียวกบัภาคีของ 

สกอ. แลว้นาํไปบริหารจดัการดา้นการบอกรับจากบริษทัผูแ้ทนจาํหน่ายตามขั้นตอนและระบบของสถาบนันั้นๆ  

 

ประธานขอใหท่ี้ประชุมร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยมีขอ้คิดเห็นจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

๑) ดร.จีระประภา ละอองคาํ ไดน้าํเสนอใหท่ี้ประชุมทราบวา่ การบอกรับฐานขอ้มูลของแต่ละมหาวิทยาลยั ถึงแมว้า่จะ

มีการบอกรับในช่ือฐานขอ้มูลเดียวกนั แต่จะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของราคาข้ึนอยูก่บั Package ท่ีบอกรับ  

๒) ดร.มลิวลัย ์ประดิษฐธี์ระ ไดน้าํเสนอใหท่ี้ประชุมทราบวา่ การบอกรับฐานขอ้มูลของแต่ละสถาบนัท่ีมีราคาการ

บอกรับท่ีแตกต่างกนันั้นข้ึนอยูก่บัการบอกรับ Package ประกอบดว้ย Print ดว้ยหรือไม่ ซ่ึงฐานขอ้มูล ScienceDirect 

ท่ีทางมหาวทิยาลยัเอกชนบอกรับ บาง Subject จะมีการบอกรับในรูปแบบ Online และการบอกรับในรูปแบบ Print 

ดว้ย ซ่ึงจะมีการนาํมาคาํนวณค่าใชจ่้าย และข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละฐานขอ้มูล ในส่วนของมหาวทิยาลยัรังสิต

บอกรับในรูปแบบออนไลน์  

ส่วนเร่ืองการสาํรวจขอ้มูลการของบประมาณการจดัซ้ือฐานขอ้มูล ซ่ึงบางสถาบนัไม่สามารถเปิดเผย

ขอ้มูลไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัสัญญา และAgreement ดงันั้นหากตอ้งมีการสาํรวจในเร่ืองราคาฐานขอ้มูล ควรจะมีการแบ่ง

ประเภท ดงัน้ี 

   -ในรูปแบบ Print    จาํนวน  ราคา 

   - ในรูปแบบ Online จาํนวน  ราคา 

   - ในรูปแบบ Freedom  จาํนวน  ราคา 

๓) อาจารยศิ์ริวรรณ  ศิริภิรมย ์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ ไดน้าํเสนอใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ควรจะมีการรวบรวมขอ้มูลอยา่ง

ละเอียด ประธานมอบหมายใหก้ลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยรวบรวมขอ้มูลฐานขอ้มูลท่ีแต่ละสถาบนัมี

การบอกรับ เพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลในการพิจารณาไดว้า่มีฐานขอ้มูลใดท่ีตอ้งการใหเ้กิดการต่อรองราคา โดยเร่ิมจาก

ฐานขอ้มูล ScienceDirect  

๔) ผศ.ดร.อารีย ์ ช่ืนวฒันา ผูอ้าํนวยการศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ไดน้าํเสนอใหท่ี้ประชุม

ทราบวา่ การบอกรับฐานขอ้มูลของมหาวทิยาลยัของรัฐนั้น ตอ้งการทราบราคาการบอกรับ และการบอกรับ 

Package เดียวกนัหมดทุกสถาบนัหรือไม่ ซ่ึงการบอกรับคลา้ยกบัมหาวทิยาลยัเอกชน  โดยอาจารยศิ์ริวรรณ ศิริภิรมย ์

มหาวทิยาลยักรุงเทพ เป็นผูรั้บในการสอบถามรายละเอียด เพ่ือนาํมาแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

๕) อาจารยฤ์ทธิชยั เตชะมหทัธนนัท ์ผูอ้าํนวยการศูนยบ์รรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้

นาํเสนอต่อท่ีประชุมวา่ ทราบข่าวจากคณะกรรมการ ของ สกอ. ในอนาคตขา้งหนา้รัฐบาลตอ้งจดัซ้ือฐานขอ้มูล

ใหก้บัมหาวทิยาลยัราชภฏั จาํนวน ๔๔ แห่ง ในส่วนรายละเอียดของฐานขอ้มูล จาํนวน ๑๔ ฐาน สามารถเขา้ไปดู

รายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง สกอ. แต่ไม่มีขอ้มูลในเร่ืองของราคาฐานขอ้มูล 

ประธาน เสนอต่อท่ีประชุม เพ่ือขอความเห็นชอบในหลกัการเพ่ือดาํเนินการสาํรวจขอ้มูลเร่ืองงบประมาณ

และความตอ้งการในการจดัซ้ือฐานขอ้มูลจากสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของคณะกรรมการ อพส. ซ่ึงไดเ้ร่ืมเกบ็ขอ้มูล

แลว้ และเห็นควรดาํเนินการต่อใหมี้ความ Update และครบถว้น เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุม สสอท ต่อไป ทั้งน้ี
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ประธานเนน้ย ํ้าวา่ขอ้มูลท่ีเกบ็จะประมวลผลและนาํเสนอดว้ยเทคนิคท่ีจะไม่เปิดเผยรายช่ือสถาบนัฯ และขอความ

ร่วมมือในการใหข้อ้มูลมากท่ีสุดเท่าท่ีทาํได ้หรือจะใหข้อ้มูลเป็นประมาณการตามความเหมาะสม  

 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ และมอบทีมเลขานุการ อพส. จดัส่งแบบฟอร์มการสาํรวจงบประมาณในการ

จดัซ้ือฐานขอ้มูลไปยงัสถาบนัของท่าน 

 

๔.๒ การนาํเสนอฐานขอ้มูลโดยผูแ้ทนจากบริษทั 

ทีมเลขานุการฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มีผูแ้ทนจากบริษทัต่างๆ ขอนาํเสนอผลิตภณัฑต์่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

๑) EBSCO Publishing 

คุณกญัญากานต ์นนทิวฒัน์วณิช และคุณวงศทิ์พา ธญัยนพพร ตวัแทนบริษทั EBSCO Publishing นาํเสนอการจดัการและ  

การสืบคน้ฐานขอ้มูล อาทิ  E – Book และฐานขอ้มูล EDS ของกลุ่มความร่วมมือ อพส. ทั้งน้ียงัรวมถึงฐานขอ้มูล EBSCO eBooks 

(NetLibrary) ผา่นช่องทางสืบคน้เดียว ซ่ึง EDS  (EBSCO Discovery Service) เป็นเคร่ืองมือช่วยการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้ง

ฐานขอ้มูล  ซ่ึงปัจจุบนั มี ๔ สถาบนั ไดแ้ก่ สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัขอการคา้ไทย 

สาํนกัหอสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้ มหาวทิยาลยักรุงเทพ และศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยใ์ชง้าน สมาชิกของ 

อพส. ส่วนใหญ่มีความประสงคท่ี์จะทดลองใชฐ้านขอ้มูลของบริษทั EBSCO ประธานจึงขอใหท้างบริษทัฯ ดาํเนินการเปิดทดลองใช้

ใหก้บัสมาชิกของ อพส. ตาม IP ท่ีทางบริษทัฯ มีอยูแ่ลว้ ส่วน IP สถาบนัใดท่ีทางบริษทัฯ ยงัไม่มี และมีความประสงคจ์ะขอเปิดทดลอง

ใช ้ขอใหแ้จง้ความจาํนงผา่นทีมเลขานุการ อพส. เพื่อเป็นผูป้ระสานงานต่อไป 

๒) Turnitin 

Mr.Jack Brazel ตวัแทนบริษทั Turnitin นาํเสนอฐานขอ้มูล Turnitin  ซ่ึงเป็นโปรแกรมช่วยใหผู้ส้อนตรวจสอบช้ินงานของ

นกัศึกษาจากแหล่งขอ้มูลออนไลน์ โดยการเปรียบเทียบช้ินงานของนกัศึกษากบัแหล่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงรองรับในฐานขอ้มูล สามารถ

ตรวจสอบขอ้มูลช้ินงานหรือการบา้นท่ีถูกส่งเขา้สู่ระบบจากแหล่งขอ้มูลสาํคญั ๓ แหล่ง ไดแ้ก่ เน้ือหาและดชันีจากขอ้มูลของเวบ็ไซต์

ทั้งปัจจุบนัและคลงัขอ้มูลเก่าของเวบ็ไซตท่ี์ Turnitin สาํรองขอ้มูลดงักล่าวไว ้(Current & Archival Web Contents) ช้ินงานท่ีนกัศึกษาส่ง

เขา้มาเพ่ือสาํรองไวส้าํหรับตรวจสอบในระบบ (Student Papers) และส่ิงพิมพว์ชิาการจากสาํนกัพิมพ ์ 

สาํหรับผลิตภณัฑน้ี์ เดิมบริษทัผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศไทย จาํหน่าย Package ราคาเหมา โดยมีจาํนวน Users ขั้นตํ่า 3,000 

Users ซ่ึงประธานไดห้ารือกบัคณะกรรมการ สมาชิก อพส. แลว้ จึงดาํเนินการหารือกบัตวัแทนจากต่างประเทศเพ่ือต่อรองใหมี้การ

บริหารจดัการใหม่ เพ่ือนาํเสนอ Package ท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสมกบัความตอ้งการและขนาดของสถาบนัอุดมศึกษาฯ  

๓) Elsevier 

Mr. Lionel New ตวัแทนบริษทั Elsevier นาํเสนอฐานขอ้มูล Scopus เป็นฐานขอ้มูลบรรณานุกรมของบทความในวารสาร

ทางดา้น Life Sciences, Physical Sciences, Health Sciences และ Social Sciences Hum Conference Proceeding และ Books และ

สามารถLink ต่อไปยงั Full text ในฐานขอ้มูลท่ีบอกรับได ้
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๔) Euromonitor International (นาํเสนอ Passport GMID) 

Ms. Carmen Chee ตวัแทน บริษทั EUROMONITOR INTERNATIONAL นาํเสนอฐานขอ้มูล Passport GMID (Global 

Market Information Database) เป็นฐานขอ้มูลออนไลน์ มีเน้ือหาครอบคลุมขอ้มูลธุรกิจและการตลาด อุตสาหกรรมสาํคญั ๆ จากทัว่โลก

กวา่ ๒๐๐ ประเทศ วเิคราะห์เชิงลึก ๘๐ ประเทศ จดัเรียงและจาํแนกขอ้มูลตามหมวดหมู่อุตสาหกรรม ประเทศ ภูมิภาค กลุ่มผูบ้ริโภค 

และช่ือบริษทั หรือแบรนดสิ์นคา้ มีขอ้มูลเชิงสถิติเปรียบเทียบ รายงานการตลาดของประเทศต่าง ๆ บทวเิคราะห์ สรุปแนวโนม้ทิศทาง 

การตลาดในอนาคต ขอ้คิดเห็นจากนกัวเิคราะห์และผูเ้ช่ียวชาญในหลากหลายสาขาวชิาชีพ 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น. 

    

 

                              (นางสาวรัชนี  เกษศิริ) 

                      ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 

                                (นางสาวปนดัดา  บุญสิงห์) 

                      ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 

      (นางสาวพนิดา     วอ่งไวยทุธ์) 

ผูบ้นัทึกการประชุม 

                 

 

                   (ดร.จอมขวญั  ผลภาษี) 

                 ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


