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รายนามคณะอนุกรรมการท่ีเข้าประชุม 

๑. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุและสารสนเทศ 

(อาจารย์สวุคนธ์ ศิริวงศ์วรวฒัน์) 

มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ท่ีปรึกษา 

๒. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง 

(ดร. จอมขวญั  ผลภาษี)  

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ประธาน 

๓. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี)  

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ รองประธานคนท่ี ๑ 

๔. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

(ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 

มหาวิทยาลยัรังสิต รองประธานคนท่ี ๒ 

๕. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุและพืน้ท่ีการเรียนรู้ 

(อาจารย์ปราณี แสงจนัทร์) (แทน) 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ อนกุรรมการ 

๖. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์สจิุตรา แร่มี) 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ อนกุรรมการ 

๗. ผู้ อํานวยการศนูย์เรียนรู้และหอสมดุ 

(อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์) 

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ อนกุรรมการ 

๘. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุและเทคโนโลยี   

(อาจารย์ประชมุพร นิรัติศยกลุ)  

มหาวิทยาลยัชินวตัร อนกุรรมการ 

๙. ผู้ อํานวยการสํานกัทรัพยากรสารสนเทศ 

(อาจารย์สธุน  สภุาวงศ์) 

มหาวิทยาลยัสยาม อนกุรรมการ 

๑๐. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์อภยั ประกอบผล) 

วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย อนกุรรมการ 

๑๑. ผู้ อํานวยการ สํานกัสง่เสริมวิชาการ 

(อาจารย์รําพึง กล่ินชัน้) (แทน) 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ อนกุรรมการ 

๑๒. หวัหน้าศนูย์วิทยบริการ 

(อาจารย์สพิุศ  บายคายคม) 

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น   อนกุรรมการ 



๑๓. อาจารย์ศนัสนีย์          อดทน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เหรัญญิก 

๑๔. อาจารย์ปนดัดา    บญุสิงห์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เลขานกุาร 

๑๕. อาจารย์จฑุามาศ  ดษุฎีสนุทรสกลุ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ผู้ช่วยเลขานกุาร ๑ 

๑๖. อาจารย์ธนวฒัน์    ม่ิงมณี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ผู้ช่วยเลขานกุาร ๒ 

๑๗. อาจารย์ปนดัดา    บญุสิงห์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ประธานกลุม่งาน

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑๘. อาจารย์เพ่ิมทรัพย์  ศรีสวุรรณ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ รองประธานกลุม่งาน

พฒันาและวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ อํานวยการหอสมดุแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

(อาจารย์กรวรรณ ดีวาจา) (แทน) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๒. ผู้ อํานวยการหอสมดุและคลงัความรู้ 

(ดร. รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ)  

มหาวิทยาลยัมหิดล ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๓. ผู้ อํานวยการห้องสมดุ 

(อาจารย์ประทมุทิพย์ สขุราษฎร์) (แทน) 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๔. ผู้ อํานวยการสํานกับรรณสารการพฒันา 

(อาจารย์หน่อย วินยัสรุเทิน) (แทน) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๕. อาจารย์วรรณภรณ์ อนอุนั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๖. อาจารย์สมนึก       มนสัชยัเกียรติ ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๗. อาจารย์พนิดา       วอ่งไวยทุธ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๘. อาจารย์ประภสัสร  สาระนาค มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๙. อาจารย์วิยะดา      ศิริมาณนท์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๑๐. อาจารย์วนิดา        เกษรนวล มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๑๑. อาจารย์สมศรี        อ้นประดิษฐ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ผู้เข้าร่วมประชมุ 

 

  



รายนามคณะอนุกรรมการท่ีลาประชุม 

๑. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์ปาณิสรา ณ ราช) 

มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมิู อนกุรรมการ 

๒. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

(ผศ. ดร.สวิุมล  วงศ์สิงห์ทอง) 

มหาวิทยาลยัเกริก  อนกุรรมการ 

๓. ผู้ อํานวยการสํานกับรรณสาร   

(อาจารย์บญุญาพร มารุ่งเรือง) 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต อนกุรรมการ 

๔. ผู้ อํานวยการศนูย์วิทยบริการและหอสมดุ  

(อาจารย์นิพรรณ  ทฬัหะกลุธร) 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  อนกุรรมการ 

๕. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ   

(อาจารย์สรัญญา  รุจิเรขเรืองรอง) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   อนกุรรมการ 

๖. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์กลุยา สขุพงษ์ไทย) (แทน)  

มหาวิทยาลยัธนบรีุ อนกุรรมการ 

๗. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์ธนศกัดิ์  เมืองเจริญ) 

มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด อนกุรรมการ 

๘. ผู้ อํานวยการศนูย์บรรณสารสนเทศ  

(อาจารย์สภุาพร ชยัธมัมะปกรณ์)  

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ อนกุรรมการ 

๗. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อ.เบญจภรณ์ อนนัต์วณิชย์ชา) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั อนกุรรมการ 

๘. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

(อาจารย์เยาวภานี  รอดเพ็ชร) 

วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก  อนกุรรมการ 

๙. หวัหน้าห้องสมดุ 

(ผศ.กสุลวฒัน์ คงประดิษฐ์) 

วิทยาลยันานาชาตเิซนต์เทเรซา  อนกุรรมการ 

๑๐. อาจารย์ศิริรัตน์   บญุเตาช ู มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ประธานกลุม่งาน

พฒันา 

และวิเคราะห์

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

 



รายนามคณะอนุกรรมการท่ีไม่มาประชุม 

๑. หวัหน้าฝ่ายวิทยบริการ (ห้องสมดุ) มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยี

อีสเทิร์น 

อนกุรรมการ 

๒. ผู้ อํานวยการศนูย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(อาจารย์จกัรพนัธ์   จนัทร์เขียว) 

มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา อนกุรรมการ 

๓. หวัหน้าสว่นหอสมดุ  

(อาจารย์ธีรศกัดิ ์ เยน็อรุา) 

มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น อนกุรรมการ 

๔. ผู้ อํานวยการห้องสมดุและสารสนเทศ 

(อาจารย์พฤทธ์ิ  ภาศรี) 

มหาวิทยาลยัตาปี อนกุรรมการ 

๕. หวัหน้าศนูย์บรรณสารและส่ือการศกึษา 

(อาจารย์ปรียกาญจน์ ใจสอาด)                                                       

มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่ อนกุรรมการ 

๖. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการและ

สารสนเทศ 

(อาจารย์วีระกลุ สวิุบลูย์ทรัพย์) 

มหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก อนกุรรมการ 

๗. หวัหน้างานสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเนชัน่   

(ศนูย์การศกึษาเนชัน่ทาวเวอร์ กรุงเทพ) 

อนกุรรมการ 

๘. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์มาลีรัชต์  ฉานสงูเนิน) 

มหาวิทยาลยัปทมุธานี อนกุรรมการ 

๙.  ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์มยรีุ ยาวิลาศ) 

มหาวิทยาลยัพายพั อนกุรรมการ 

๑๐. หวัหน้าห้องสมดุ  

                                                      

มหาวิทยาลยัพิษณโุลก อนกุรรมการ 

๑๑. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ  

(อาจารย์อิบรอเฮม หะยีสาอิ) 

มหาวิทยาลยัฟาฏอนี อนกุรรมการ 

๑๒. หวัหน้าสํานกัวิทยบริการ  

(อาจารย์วณิชากร แก้วกนั)                                                        

มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  อนกุรรมการ 

๑๓. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์รุจกา สถิรางกรู)                                                        

มหาวิทยาลยัภาคกลาง อนกุรรมการ 

 



๑๔. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการและ

สารสนเทศ 

(อาจารย์ประกายรัตน์  ใจเท่ียง) 

มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อนกุรรมการ 

๑๕. ผู้ อํานวยการฝ่ายหอสมดุกลาง  

(อาจารย์สมฤดี  หตัถาพงษ์)   

มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต อนกุรรมการ 

๑๖. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ     

                                                        

มหาวิทยาลยัราชธานี  อนกุรรมการ 

๑๗. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์ดาราวรรณ  เจียมเพ่ิมพนู)  

มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์   อนกุรรมการ 

๑๘. ผู้ อํานวยการสํานกับรรณสารและสารสนเทศ 

(อาจารย์จิตชญา กรสนัเทียะ) 

มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ อนกุรรมการ 

๑๙. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

                                                        

มหาวิทยาลยัเวบ็สเตอร์(ประเทศไทย) อนกุรรมการ 

๒๐. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

 (อาจารย์ประกอบเกียรติ ตงัคณะสิงห์)                                                   

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น อนกุรรมการ 

๒๑. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

(อาจารย์จิรา นกงาม)                                                        

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ   วิทยาเขตชลบรีุ  อนกุรรมการ 

๒๒. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์จิรี  สขุมาตย์)                                                        

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  อนกุรรมการ 

๒๓. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง  

(อาจารย์นนัทิยา  จรูญแสง)  

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย อนกุรรมการ 

๒๔. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง  

(อาจารย์ชายไหว  วิตยากร) 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ อนกุรรมการ 

๒๕. หวัหน้าฝ่ายวิทยทรัพยากร                           

(อาจารย์ดาหวนั ธงศรี) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา  อนกุรรมการ 

๒๖. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ   วิทยาลยัเชียงราย   อนกุรรมการ 

๒๗. ผู้ อํานวยการหอสมดุ 

(ดร.นารีรัตน์ กิติอาษา) 

วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ อนกุรรมการ 

๒๘. บรรณารักษ์ 

(อาจารย์จฑุารุช  รุทระกาญจน์) 

วิทยาลยัดสิุตธานี อนกุรรมการ 



๒๙. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์ชาญยทุธ ชสูวุรรณ) 

วิทยาลยัทองสขุ อนกุรรมการ 

๓๐. หวัหน้าห้องสมดุ  

(อาจารย์จไุรรัตน์ จนัทร์เกษ) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพนมวนัท์ อนกุรรมการ 

๓๑. ผู้ อํานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ส่ือการศกึษา   

(ดร.พวงรัตน์ จินพล) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใต้ อนกุรรมการ 

๓๒. หวัหน้าสํานกัหอสมดุ   

                                                  

วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม อนกุรรมการ 

๓๓. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ   

( นางสาวพริมา  กลุนอก) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม อนกุรรมการ 

๓๔. หวัหน้าห้องสมดุ   

( นายกิตติพงษ์  เขียววิสยั) 

วิทยาลยันอร์ทเทิร์น อนกุรรมการ 

๓๕. หวัหน้าห้องสมดุ  

                                                        

วิทยาลยัพทุธศาสนานานาชาติ  อนกุรรมการ 

๓๖. หวัหน้าห้องสมดุ  

                                                        

วิทยาลยัพิชญบณัฑิต อนกุรรมการ 

๓๗. หวัหน้าห้องสมดุ   

                                                        

วิทยาลยัสนัตพล อนกุรรมการ 

๓๘. หวัหน้าหอสมดุ  วิทยาลยัแสงธรรม อนกุรรมการ 

๓๙.  หวัหน้าห้องสมดุ  

(อาจารย์ประสิทธิชยั  เดชขํา)  (แทน) 

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลําปาง อนกุรรมการ 

๔๐. หวัหน้าห้องสมดุ   

(อาจารย์อญัมณี  ศรีวชัรินทร์) 

สถาบนัรัชต์ภาคย์ อนกุรรมการ 

 

 

 

  



เปิดประชุม ๑๓.๑๐ น. 

ประธานฯ กลา่วเปิดงานและขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุแนะนําตวัเอง จากนัน้อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี  

ชุ่มอินทรจกัร์ กลา่วต้อนรับแนะนําสถานท่ี คือ ชัน้ MAKERSPACE ซึ่งไมไ่ด้เปิดให้นกัศกึษาทัว่ไปเข้าใช้ แตเ่ปิด

ให้เฉพาะนกัศกึษาปีท่ี ๑ ซึ่งมีให้บริการ 3D printer บริการ Studio  บริการโดรน โดยรวมแล้ว ชัน้ 

MAKERSPACE จะเป็นชัน้ท่ีเน้นให้บริการ การสร้างชิน้งาน  

จากนัน้อาจารย์ปนดัดา บญุสิงห์ (เลขานกุาร) ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ รายงานการประชมุ อพส. นัน้ จะ

มีให้บริการบนเวบ็ไซต์ www.thaipul.org ซึ่งทกุสถาบนัสามารถดาวน์โหลดเพ่ืออา่นได้  

ประธานฯ กลา่ววา่ หากท่านใดพิจารณารายงานการประชมุแล้วต้องการแก้ไขในเร่ืองใดหรือเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ สามารถแจ้งได้ในไลน์กลุม่ อพส.หรืออีเมลของเลขานกุารได้ 

 

วาระท่ี ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

ดร.มลิวลัย์ ประดิษฐ์ธีระ แจ้งเร่ือง สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต ได้รับการประเมินเป็นห้องสมดุสี

เขียว และมีเป้าหมายพฒันาตอ่เป็นสํานกังานสีเขียว และแจ้งวา่สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสิต จดับรรยาย

หวัข้อ การเป็นสํานกังานสีเขียว (หวัข้อยงัไมแ่น่นอน) โดยอาจารย์สยาม อรุณศรีมรกต จากมหาวิทยาลยัมหิดล  

ในวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ไมมี่คา่ใช้จ่ายในการลงทะเบียน   
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 

มติท่ีประชุม : ไมมี่การแก้ไข 

 

วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

๓.๑ การดาํเนินงานของกลุ่มงาน ๒ กลุ่ม 

๓.๑.๑ กลุม่งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประธานกลุม่งาน 

กลุม่งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินงานโดยประธาน

กลุม่งาน คืออาจารย์ปนดัดา บญุสิงห์ จากมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย รองประธานกลุม่งาน 

คือ อาจารย์พชัรากร สกุภาค จากมหาวิทยาลยัอชัสมัชญั เลขานกุารคืออาจารย์รัตนา พรหม

สวสัดิ์ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

 

 



โครงการของกลุม่งาน    

๑. โครงการปรับปรุงทําเนียบนาม ซึ่งจะเพ่ิมรายนามจากกลุม่งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเกบ็ข้อมลูผา่น Google form  

๒. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถา่ยทอดประสบการณ์ในงานด้านบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๓. โครงการศกึษาดงูานด้านงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งจะมีการประชมุกลุม่งานครัง้ลา่สดุท่ีมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ และมีกําหนดการ

ประชมุในครัง้ตอ่ไปท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต 

๓.๑.๒ กลุม่งานพฒันาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โดยประธานกลุม่งาน 

กลุม่งานพฒันาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินงานโดยรอง

ประธานกลุม่งาน นายเพ่ิมทรัพย์ ศรีสวุรรณ จากมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ซึ่งรับหน้าท่ีราย

ผลการดําเนินงานแทนประธานกลุม่ คือ อาจารย์ศิริรัตน์ บญุเตาช ูจากมหาวิทยาลยัเกษม

บณัฑิต  เลขานกุารคืออาจารย์นษุา สขุบญุพนัธุ์ จากมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

โครงการของกลุม่งาน 

๑. โคงการพฒันาเสนอหวัเร่ืองใหมผ่า่น Google Doc 

๒. โครงการแบ่งปีนความรู้สูช่มุชน ครัง้ท่ี 5 

๓. โครงการรวบรวมฐานข้อมลูออนไลน์ของห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ซึ่งมีกําหนดการประชมุในครัง้ตอ่ไปท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

วาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอพจิารณา 

๔.๑ ความร่วมมือผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery service) กับมหาวทิยาลัยมหดิล 

  อาจารย์ปนดัดา บญุสิงห์ (เลขานกุาร) แจ้งถึงความเป็นมาของ TU-Thaipul  ให้กบัผู้เข้าร่วม

ประชมุทราบ โดยในระยะท่ี ๑ เร่ิมโครงการตัง้แต ่๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๙ มีสมาชิกในเครือขา่ยความ

ร่วมมือคือมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ และมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์  ตอ่มาในระยะท่ี ๒ มีสมาชิกมหาวิทยาลยัเพ่ิมเข้ามาคือ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช และมหาวิทยาลยัสยาม   

 

 



สถติิการให้และการขอยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด 

ผ่าน EBSCO Discovery Service (EDS) ระยะท่ี 1 

Jun 2016 - Dec 2016 

ช่ือสถาบัน ให้ยืมเอกสาร ขอยืมเอกสาร ค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 265 891 8,609 

มหาวิทยาลยัรังสิต 159 67 3,361 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 176 89 1,246 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 298 27 1,813 

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 257 145 1,588 

รวม 1,155 1,219 16,617 

ตาราง 1 สถติิการให้ยืม ขอยืม และค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ ผ่าน EDS ระยะที่ 1 
 

จากนัน้นําเสนอสถิติการใช้งานในระยะท่ี ๑ พบวา่ มหาวิทยาลยักรุงเทพให้ยืมเอกสารมาก

ท่ีสดุและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ขอยืมเอกสารมากท่ีสดุ ในคอลมัน์ขวาสดุคือคา่ไปรษณีย์ ซึง่ TU-

Thaipul มีข้อตกลงร่วมกนัวา่ การขอใช้บริการ ILL นัน้ไมมี่คา่ใช้จ่าย แตม่หาวิทยาลยัผู้สง่หนงัสือจะ

เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการสง่ไปรษณีย์ด้วยตนเอง และมีกําหนดการยืมได้ ๒๑ วนั (ไมร่วม

ระยะเวลาสง่ไปรษณีย์)  
 

สถติิการให้และการขอยมืทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด 

ผ่าน EBSCO Discovery Service (EDS) ระยะท่ี 2 

Jan 2017 - Dec 2017 

ช่ือสถาบัน ให้ยืมเอกสาร ขอยืมเอกสาร ค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 598 1,739 27,346 

มหาวิทยาลยัรังสิต 231 121 11,386 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 286 121 3,547 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 471 55 6,512 

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 431 168 7,929 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 38 43 1,159 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 73 16 1,366 

มหาวิทยาลยัสยาม 31 20 537 

รวม 2159 2,283 59,782 

ตาราง 2 สถติกิารให้ยืม ขอยืม และค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ ผ่าน EDS ระยะท่ี 2 



ในสว่นของระยะท่ี ๒ ตัง้แตเ่ดือน มกราคม-ธนัวาคม ๒๕๖๐ พบวา่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ยืม และให้ยืมมากท่ีสดุ  

สถติิการให้และการขอยมืทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด 

ผ่าน EBSCO Discovery Service (EDS) ระยะท่ี 3 

Jan 2018 - Aug 2018 

ช่ือสถาบัน ให้ยืมเอกสาร ขอยืมเอกสาร ค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 429 800 16,733 

มหาวิทยาลยัรังสิต 97 58 4,437 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 168 88 2,210 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 226 60 3,130 

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 198 143 1,689 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 26 71 932 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 104 118 2,206 

มหาวิทยาลยัสยาม 55 22 805 

รวม 1303 1360 32,142 

ตาราง 3 สถติกิารให้ยืม ขอยืม และค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ ผ่าน EDS ระยะที่ 3 

ในสว่นของระยะท่ี ๓ ตัง้แตเ่ดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๑  

TU-Thaipul และตวัแทนบริษัท EBSCO จะมีการประชมุร่วมกนัทกุ ๓ เดือน เพ่ือพดูคยุกนัใน

เร่ืองการทํางานร่วมกนั ปัญหาท่ีพบ ความต้องการของผู้ใช้ท่ีเพ่ิมเตมิ รวมถึงความรู้ท่ีเป็นประโยชน์กบั

การใช้งาน โดยมีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ 

ประธานฯ กลา่วถึงวา่จากท่ีทราบมาวา่ มหาวิทยาลยัสยามได้มีความร่วมมือในการแบ่งปัน

ทรัพยากรสารสนเทศกบัมหาวิทยาลยัมหิดล จึงเหน็ควรวา่ควรขบัเคล่ือนกนัในระดบัของ

คณะกรรมการอพส. 

อาจารย์สธุน สภุาวงศ์ เสริมถึงความเป็นมาความร่วมมือในการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ

กบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ เร่ิมต้นมาจากอาจารย์คมเดช ได้ไปพดูคยุกบั ดร. รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ 

จากมหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือทําความร่วมมือในการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งมหาวิทยาลยั

สยามกบัมหาวิทยาลยัมหิดล หลงัจากนัน้ก็มีมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ต้องการเข้าร่วมเพ่ิม เกรงวา่จะทําให้

เกิดความลําบากใจกบัมหาวิทยาลยัมหิดล จึงได้หารือกบัอาจารย์ปนดัดาได้ทางออกวา่ ๑. ทําให้เป็น

เครือขา่ยความร่วมมือร่วมกบั อพส. (TU-THAIPUL)  ๒. มหาวิทยาลยัสยามทําความร่วมมือกบั



มหาวิทยาลยัมหิดลก่อน แล้วคอ่ยมีการหารือในนามเครือขา่ยอพส.ในภายหลงั ซึ่งมหาวิทยาลยัสยาม

ยินดีทําความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัมหิดลในทกุกรณีเป็นอย่างย่ิง 

ดร.รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ กลา่ววา่ จากงานประชมุท่ีบริษัท EBSCO จดัขึน้ ซึ่งสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ได้ซือ้ EDS ให้กบัมหาวิทยาลยัของรัฐ เม่ือมหาวิทยาลยัมหิดล

ได้ทดลองใช้ก็พบวา่มีห้องสมดุท่ีมีความร่วมมือ InterLibrary Loan เพียง 17-19 แห่ง ซึ่งไมเ่ห็นวา่มี

มหาวิทยาลยัสยาม ทางบริษัท EBSCO แจ้งวา่ หากต้องการมหาวิทยาลยัอ่ืนเพ่ิมจะต้องมีการหารือ

ข้อตกลงเพ่ิมเติมกบัมหาวิทยาลยันัน้ๆ มหาวิทยาลยัสยามจงึแจ้งความจํานงวา่ต้องการสร้างความ

ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัมหิดล แตโ่ดยปกติแล้วมหาวิทยาลยัมหิดลไมไ่ด้มียอดใช้งานการยืมระหวา่ง

ห้องสมดุท่ีสงูมากนกั มกัจะเป็นการยืม-คนืภายในวิทยาเขต ทรัพยากรของทางมหาวิทยาลยัมหิดล

ไมไ่ด้หลากหลายสาขาวิชา จะเน้นไปทางด้านแพทย์ หากจะยืมตวัเลม่ผา่นไปรษณีย์จะไมส่ะดวก 

เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมหิดลมีจํานวน ๓๗ ห้องสมดุ แตห่ากเป็น Paper ท่ีจะสามารถพิมพ์ออกมาได้ 

ทางมหาวิทยาลยัมหิดลยินดท่ีีจะเข้าร่วม 

อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ ให้ความเหน็วา่ ในงานดงักลา่วทราบมาวา่ 

มหาวิทยาลยัสยามได้หารือถึงการเข้าร่วมกบัเครือขา่ยมหาวิทยาลยัราชภฏั จึงมีความเห็นวา่หากจะ

สร้างความร่วมมือกนั ควรเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนกบัมหาวิทยาลยัมหิดลมากกวา่เน่ืองจาก

มหาวิทยาลยัราชภฎัมีจํานวนเยอะ และทางมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ใช้บคุลากรในการรับผิดชอบ

ในสว่นนีม้าก จึงไมส่ะดวกหากจะเข้าร่วมกบัทางเครือขา่ยมหาวิทยาลยัราชภฎั 

ประธานฯ แจ้งวา่ วตัถปุระสงค์ในการทําเครือขา่ยความร่วมมือการยืมระหวา่งห้องสมดุ (TU-

THAIPUL) คือ เพ่ือสร้างความแขง็แกร่งภายในเครือขา่ยมหาวิทยาลยัเอกชน จึงเกิดความร่วมมือ

แบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศผา่นระบบ EDS (EBSCO Discovery service) จึงอยากให้มองเห้นมหา

วิทยาลยัเอกชนเป็นหลกัก่อน ในขัน้ต้นอยากให้เกิดความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัมหิดล และสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เพราะทัง้สองมหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั สว่นในเร่ืองของเครือขา่ย

มหาวิทยาลยัราชภฎั ให้เป็นอีกขัน้ตอนหลงัจากนี ้

ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี เสริมวา่ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ไมไ่ด้ตัง้งบประมาณสําหรับสง่เอกสาร 

ซึ่งปัจจบุนัในเครือขา่ย TU-THAIPUL ยงัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีแบกรับคา่ใช้จ่ายได้ หากเพ่ิมสมาชิกเข้ามาอีก

จํานวนมาก เกรงวา่จะแบกรับคา่ใช้จ่ายไมไ่หว รวมถึงต้องเพ่ิมบคุลากรท่ีจะเข้ามาดแูลงานในสว่นนี ้

ด้วย 

ประธานฯ เสริมวา่การบริหารจดัการเป็นประเดน็สําคญั ซึง่บคุลากรมีแตจ่ะลดลง จึงต้องใช้

คนให้น้อย เพ่ืองานท่ีมากท่ีสดุ  



อาจารย์กรวรรณ ดีวาจา ได้กลา่วถึงการยืมระหวา่งห้องสมดุของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มี

ด้วยกนัหลายเครือขา่ย World share, Thaipul, สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนๆ และ PULINET (อยู่ระหวา่ง

พิจารณาวางแผนการดําเนินงาน) ในปัจจบุนัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ยงัไมเ่ก็บคา่ใช้จ่ายในการใช้

บริการ ซึ่งหากเข้าร่วม Pulinet กําลงัปรึกษาถึงเร่ืองของการเก็บคา่ใช้จ่ายกบันกัศกึษาท่ีร้องขอ 

เน่ืองจาก TU-Thaipul มีผู้ใช้บริการร้องขอมาจํานวนมาก ซึ่งสง่ผลให้มีคา่ใช้จ่ายในการสง่ไปรษณีย์

พอสมควร เฉล่ียเลม่ละ ๔๕ บาท จึงทําให้อนาคตจะมีการเก็บคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ หากทาง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์แบกรับคา่ใช้จา่ยไมไ่ด้ 

ประธานฯ ขอความคิดเห็นจากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาตร์เพ่ิมเติม 

อาจารย์หน่อย วินยัสรุเทิน กลา่ววา่ ปัจจบุนัทางสถาบนัฯมีความร่วมมือในการแบ่งปัน

ทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งมหาวิทยาลยัหลายแห่ง ซึง่หากจะมีความร่วมมือกบัสถาบนัใดเพ่ิมเติมก็

ยินดี สว่นในเร่ืองของคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ ทางห้องสมดุจะรับผิดชอบเฉพาะของนกัศกึษา และ

คณาจารย์ หากเป็นบคุคลภายนอกจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเองทัง้หมด 

ประธานฯ กลา่ววา่ หากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไมข่ดัข้องในการสร้างความ

ร่วมมือเครือขา่ย TU-THAIPUL กบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ในเร่ืองของคา่ใช้จ่ายจะขอให้

เป็นลกัษณะเดยีวกนักบั TU-THAIPUL ก่อน คือมหาวิทยาลยัรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายการจดัสง่เอง 

อาจารย์ประทมุทิพย์ สขุราษฎร์ กลา่ววา่ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ได้รวมห้องสมดุแพทย์

กบัพยาบาลเข้าด้วยกนั ในเร่ืองของคา่ใช้จ่ายในการสง่ไปรษณีย์ คณะพยาบาลจะเป็นผู้ รับผิดชอบ

คา่ใช้จ่าย ผู้ ร้องขอใช้บริการจะเป็นนกัศกึษาแพทย์ และพยาบาล  

อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ และอาจารย์อภยัประกอบผล เห็นด้วยท่ีเก็บคา่ใช้

บริการจากผู้ใช้แทนท่ีจะเป็นมหาวิทยาลยัตา่งๆรับผิดชอบการสง่เอง 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

๔.๒ งานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี ๓๔ 

ประธานฯ แจ้งวา่ ในงานสมัมนาความร่วมมือครัง้ท่ี ๓๔ นัน้ อพส. ได้รับธงเป็นเจ้าภาพจดังาน

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ซึ่งท่านประธานได้ปรึกษาหารือกบั ดร.อมร เพชรสม ผู้ อํานวยการ

สํานกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและ สํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) 

ได้ความวา่ สกอ.จะมีทนุสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการจดังานตามอตัราราชการ ซึ่งสําหรับตวัเลขจํานวน

เงินนัน้จะทราบหลงัจากการหารือในเร่ืองแนวทางการจดังานก่อน โดยดร.อมร เพชรสม หวงัวา่จะไมมี่

การแบ่งแยกระหวา่งมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน  



จากนัน้ได้นําเสนอแบบฟอร์มสอบถามความคิดเห็นในการจดังาน ซึ่งจะสง่ไปในไลน์กลุม่

คณะอนกุรรมการ อพส. ให้ทกุท่านได้ออกความเห็นกนั ซึง่งานดงักลา่วจะต้องมีวาระบงัคบั คือการ

รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานความร่วมมือระหวา่งห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของชมรม

บรรณารักษ์สถาบนัอดุมศกึษา (ชบอ.) ในแตล่ะกลุม่งาน ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนได้เป็นสว่นหนึ่ง

ในคณะทํางานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัหอการค้า

ไทย มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ คณะทํางานฝ่ายบริการสารสนเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

คณะทํางานฝ่ายวารสารและเอกสาร ได้แก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

ดร.มลิวลัย์ ประดิษฐ์ธีระ เสริมวา่ แตเ่ดมินัน้การท่ีตวัแทนจากมหาวิทยาลยัเอกชน เข้าไปอยู่

ในกลุม่งานตา่งๆ นัน้ มีจดุริเร่ิมจากในสมยัท่ีท่านเป็นประธาน อพส. ได้ทําเร่ืองขอให้ประธานและ

เลขานกุารกลุม่งานของอพส. นัน้เข้าไปมีสว่นร่วมด้วย  แตเ่ม่ือเปล่ียนวาระของประธาน อพส.นัน้ ไมไ่ด้

มีการเปล่ียนแปลงตวัแทนท่ีเข้าร่วมกลุม่งานตามประธานกลุม่งานของวาระนัน้ๆ  จงึทําให้เป็นการมี

สว่นร่วมในนามสถาบนัการศกึษาแทน เช่น บรรณารักษ์จากมหาวิทยาลยักรุงเทพเคยดํารงตําแหน่ง

ประธานกลุม่งานบริการ อพส. แตเ่ม่ือเปล่ียนวาระและมีการเปล่ียนประธานกลุม่งาน กลบัไมไ่ด้มีการ

เปล่ียนแปลงรายช่ือตวัแทนเข้าร่วมประชมุกลุม่งาน จึงทําให้กลายเป็นการเข้าร่วมในนาม

สถาบนัการศกึษาแทน 

ประธานฯ กลา่ววา่ เหน็ควรให้มีการหารือสง่ตวัแทนเพ่ิมตามวาระ หรือมีการพดูคยุในเร่ืองนี ้

เพ่ิมเตมิ จากนัน้จึงอธิบายแบบสอบถามความคิดเหน็ท่ีได้ร่างโครงเป็นแนวทางไว้วา่ จะจดังานใน

รูปแบบการประชมุ การบรรยาย และมีการ workshop พร้อมทัง้ตวัอย่างหวัข้อ เชน่ Design Thinking 

ในรูปแบบ work shop โดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งถ้าหากได้มีการจดังานในสถาบนัการศกึษาท่ีมีห้องสมดุ

หลายสาขา อาจจะให้แตล่ะกลุม่ได้ลงมือปฏิบตัิจริงท่ีห้องสมดุสาขานัน้ๆ 

อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ ขอเสนอในเร่ืองของคา่ลงทะเบียน ให้มีราคาไมส่งู

มากจนเกินไป  

ดร.รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ ได้สอบถามวา่ สกอ. นัน้จะสนบัสนนุในเร่ืองใดบ้าง   

ประธานฯ เห็นด้วยกบัอาจารย์ ภคพร และมีความเห็นวา่จะจดังานแบบท่ีไมเ่สียคา่ลงทะเบียน 

เช่นเดยีวกบั การประชมุเชิงปฏิบตัิการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขา่ยสารสนเทศเพ่ือพฒันา

การศกึษา" (WANCA) และอธิบายวา่ หากไมมี่คา่ลงทะเบียนนัน้ สกอ.จะสนบัสนนุในสว่นของคา่

วิทยากร และคา่อาหารวา่ง แตย่งัไมไ่ด้รับการยืนยนัท่ีแนน่อน จะต้องมีการหารือกบั สกอ. อีกครัง้หนึ่ง 

อาจารย์อภยั ประกอบผล เหน็ด้วยกบัการท่ีไมเ่ก็บคา่ลงทะเบียนหรือคา่ลงทะเบียนราคาไมส่งู 

  และเสนอให้จดังานในกรุงเทพฯ  



ดร.มลิวลัย์ ประดิษฐ์ธีระ ขอเสนอให้มีการพิจารณาแนวทางการจดังานในท่ีประชมุวนันี ้แทน

การตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ทกุท่านได้แสดงความคิดเหน็ร่วมกนั 

ประธานฯ เห็นด้วยและเร่ิมดาํเนินการสอบถามความคิดเห็นในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้

๑) รูปแบบของการจดังาน  

๑. ประชมุและรายงานผลการดําเนินงานคณะทํางาน 

๒. บรรยายและอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ 

๓. ฝึกปฏิบตัิ Workshop 

ประธานฯ เห็นวา่ ในสว่นของ การประชมุ รายงานผลการดําเนินงานคณะทํางาน และบรรยาย

และอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุนัน้จําเป็นต้องมีแนน่อน  

ท่ีประชมุ เสนอให้มีการศกึษาดงูาน  

ดร.มลิวลัย์ ประดิษฐ์ธีระ ให้ความเหน็วา่ในสว่นของ workshop สามารถคิดคา่ลงทะเบียน  

ท่ีประชมุเสนอวา่ ควรให้ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกได้วา่ จะเข้าร่วม Workshop หรือ จะดงูาน 

๒) ระยะเวลาการจดังาน 

๑. ๑ วนั 

๒. ๒ วนั 

ประธานฯ ให้ความเหน็วา่ ควรจดั ๒ วนั คือ ในวนัแรกจะเป็นการบรรยายและรายงานผล และ

ในวนัท่ีสองนัน้จะเป็นการจดั Workshop หรือ ศกึษาดงูาน 

๓) สถานท่ี 

ประธานฯ ให้ความเหน็วา่สามารถใช้สถานท่ีของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยได้ ในกรณีท่ีไมมี่

การเปล่ียนแปลงห้องประชมุ แตอ่าจจะทําให้ทกุท่านเดนิทางไมส่ะดวกนกั ซึ่งหากตกลงใช้สถานท่ี

มหาวิทยาลยัหอการค้า ก็มีความเห็นวา่จะขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้บริการรถไฟฟ้ารับ-สง่

ผู้ เข้าร่วมประชมุ นอกจากนัน้จะมีการประสานงานสอบถามไปท่ี FYI Center หรือ C ASEAN ร่วมเป็น

เจ้าภาพด้วย เน่ืองจากวา่ทัง้ ๒ ท่ีนัน้อยูต่ิดกบัรถไฟฟ้า เดนิทางได้สะดวก 

๔) ตวัอย่างหวัข้อ  

๑. Library Innovation for Success ก้าวทนัเทคโนโลยีสูน่วตักรรมบริการสารสนเทศ

และห้องสมดุ 

๒. Rethink and Reform: No Library Left Behind 

๓. Library Transformation with Design Thinking 

อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ ให้ความเหน็วา่ สนใจในหวัข้อท่ี ๑ เก่ียวกบัการใช้

เทคโนโลยีในห้องสมดุ อยากให้ในแตล่ะสถาบนัระดมความเห็นกนัวา่ ในสถาบนัของใครพฒันาด้าน



เทคโนโลยีไปในทิศทางใด และคาดวา่ในอนาคตจําเป็นต้องมีเทคโนโลยีใดเข้ามาเก่ียวข้องในงาน

ห้องสมดุ 

ประธานฯ ให้ความสนใจในสว่นของ Library Technology integration มากกวา่ตวั 

Application   

ประธานฯ ให้ความเหน็วา่ ในหวัข้อท่ี ๒ นัน้ สืบเน่ืองมาจากท่านรัฐมนตรี ได้สอบถามกบั    

ดร.วลัลภ สวุรรณดี นายกสมาคมสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย วา่สมาคมได้มีการ Shared 

Resource อย่างไร ซึ่งท่านให้ความสําคญักบัเร่ืองฐานข้อมลู จึงได้เรียนแจ้งวา่ อพส. ได้มีโครงการ

ความร่วมมือ TU-Thaipul  ท่ีเร่ิมต้นด้วยการแบ่งปันตวัเลม่ และความร่วมมือกบัจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ท่ีสามารถใช้งานฐานข้อมลูได้แตต้่องใช้ในพืน้ท่ีของสํานกังานวิทยทรัพยากร สถาบนั

เอกชนตา่งบอกรับฐานข้อมลูกนัตามแตกํ่าลงัของสถาบนั  ท่านรัฐมนตรีจึงมองวา่ไมค่วรมีห้องสมดุใด

ท่ีขาดแคลน Resource หากรัฐบาลสามารถสนบัสนนุมหาวิทยาลยัของรัฐได้ ก็ต้องสนบัสนนุ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนได้เชน่กนั 

ดร.มลิวลัย์ ประดิษฐ์ธีระ ให้ความสนใจกบัคาํวา่ Transformation ซึ่งเป็นคําท่ีกําลงัอยู่ใน

กระแสนิยม และครอบคลมุหลายประเดน็ ทัง้เร่ืองการบริหารจดัการ นวตักรรม กายภาพ วิธีคิด  และ

เสนอวา่ตวัอย่างหวัข้อในวนันีส้ามารถใช้เป็นหวัข้อบรรยายได้  

ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี เสนอให้นําหวัข้อ ๑ และ ๒ มารวมกนั เป็น Library Transformation 

Rethink and Reform  

อาจารย์อภยั ประกอบผล ให้ความเหน็วา่ ตนเองได้มีสว่นก่อตัง้ ชบอ. พร้อมทัง้เห็นด้วยกบั

ความคิดเหน็ของผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต และนําเสนอถงึ ๓ ประเดน็ คือ  

๑) บทบาทของห้องสมดุวา่จะก้าวตอ่ไปอย่างไร หมายถึงเร่ืองของ Transformation  ๒) เทคโนโลยี  

๓) Resource sharing คือการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกนั ในปัจจบุนัวิสยัทศัน์ของผู้บริหารเปล่ียนแปลง

ไป ห้องสมดุก็ต้องปรับตวัวา่ จะปรับเปล่ียนไปอย่างไร และจะรักษาจดุยืนหรือเอกลกัษณ์ของตวัเองได้

อย่างไร 

ประธานฯ ให้ความเหน็วา่ จากการประชมุในวนันี ้มองเหน็วา่นอกจากเราจะไมใ่ช่แค่

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ แตย่งัต้องมองทัง้องคาพยพ รวมถึงด้าน 

กลยทุธ์ การบริหารจดัการ เราจะตอบโจทย์คนในอนาคตท่ีจะเป็นกําลงัสําคญัของประเทศอย่างไร  

หรือจะสนบัสนนุการศกึษาในอนาคตอยา่งไร 

อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ เสนอให้มีหวัข้อเก่ียวกบัทัง้ เทคโนโลยี กายภาพ 

งานบริการ เพราะในช่วงนีกํ้าลงัมีกระแสเร่ืองของการบริการ 



ประธานฯ ให้ความเห็นวา่ อาจจะแบ่งเป็นห้องในแตล่ะหวัข้อ  ให้เลือกเข้าฟังในหวัข้อท่ีสนใจ 

ปัจจบุนัห้องสมดุทกุๆท่ี มีเร่ืองของการ Transformation เช่น มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ ยงัมีพนัธกิจ

คงเดิม แตป่รับเปล่ียนสถานท่ีให้บริการ เปล่ียนแปลงการนําเสนอ มหาวิทยาลยักรุงเทพก็เปล่ียนแปลง

การบริการ โดยย้ายมารวมกนัท่ีวิทยาเขตรังสิตท่ีเดียว สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ เน้นพืน้ฐาน

การทํางาน  จดั Forum ทําให้เราทราบวา่ ธนาคารไทยพาณิชย์จะเปิด สถานท่ีศกึษาเก่ียวกบั 

Financial Technology  แล้วบรรณารักษ์จะสนบัสนนุการเรียนรู้ในด้านนีไ้ด้อย่างไร เพราะบรรณารักษ์

อาจจะไมทํ่างานในด้านนี ้แตเ่ราจะทําให้ Financial Technology  มีสว่นร่วมกบัห้องสมดุได้อย่างไร 

ดร. รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ ให้ความเหน็วา่ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล มีนโยบายเน้นเร่ืองของ

การเงิน เพราะวา่นกัศกึษาจบไปแล้วมกัจะเป็นหนี ้และบคุลากรไมมี่ความรู้ด้านการออมเงิน  ห้องสมดุ

ตัง้ Investment Center สําหรับเดก็นกัศกึษาและบคุลากร ซึ่งจะเป็นพืน้ท่ีสําหรับให้คําแนะนําหรือ

สอนในเร่ืองของการลงทนุ ดงันัน้ห้องสมดุก็ต้องปรับตวัให้เกิด Financial Literacy ทัง้ๆท่ีมหาวิทยาลยั 

มหิดล เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเน้นด้านการแพทย์  

ประธานฯ เสนอวา่ ในวนันัน้อาจจะขอให้ฐานข้อมลูท่ีสนบัสนนุด้านการเงิน ได้ออกมานําเสนอ 

วา่ผู้ใช้จะได้รับอะไรบ้างจากการใช้งาน 

อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ เสนอวา่ ควรมีการพดูถึงจดุยืนของแตล่ะห้องสมดุ 

ท่ีจะต้องวางบทบาทของตวัเอง ไว้อย่างไรกบัการศกึษาในปัจจบุนั 

ดร. รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ มองวา่ห้องสมดุเป็นแหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียน เม่ือก่อนเราจะให้

ความสนใจในเร่ืองของเทคโนโลยี หรือภาษาองักฤษ ปัจจบุนัเรากต้็องเพ่ิมเร่ืองของการเงินเข้าไป เรา

ต้องพฒันาตามไปกบัการเปล่ียนแปลง บรรณารักษ์ต้องเช่ียวชาญให้มากขึน้ 

อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ เสนอหวัข้อ เราจะสร้างจดุยืนของห้องสมดุให้สอด

รับกบันโยบายของสถาบนัและตามทนัโลกในปัจจบุนัอย่างไร 

ดร.มลิวลัย์ ประดิษฐ์ธีระ ให้ความเหน็วา่ คําวา่ “Literacy” ยงัเป็นคําท่ีใหญ่สําหรับห้องสมดุ 

เป็นบทบาทของการพฒันาทกัษะ เช่น Information Literacy, Digital Literacy, Financial Literacy 

จึงควรมีหวัข้อบทบาทของห้องสมดุ วา่จะดําเนินบทบาทไปอย่างไร สามารถตอ่ยอดไปได้ถึงหวัข้อ

เก่ียวกบัการแก้ปัญหาโลกอย่างยัง่ยืนของ UN เชน่ เร่ืองส่ิงแวดล้อม  เร่ืองของผู้ใช้หลากหลายวยั 

จนกระทัง่ถึง User experience เราอาจจะกําหนดเป็นเร่ืองของการพฒันาทกัษะของบรรณารักษ์ท่ี

จําเป็นตอ่ผู้ใช้เฉพาะด้าน เช่น เทคโนโลยีการเงิน การบริการผู้ใช้เฉพาะด้าน ซึ่งเร่ืองของ User 

experience ยงัสอดคล้องไปถึง Service Design เราอาจจะมองหาผู้เช่ียวชาญ/ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ 

มาร่วมวงเสวนา มีทัง้นกัวิชาการ ห้องสมดุท่ีมีประสบการณ์เร่ืองนี ้เชน่ เร่ืองของการเงิน เชิญ

นกัวิชาการจากธนาคารแห่งประเทศไทย และบรรณารักษ์จากมหาวิทยาลยัมหิดล เม่ือพดูถึง 



Transformation service ให้สอดคล้องกบั User experience  ซึ่งการฟังเสวนาจะน่าสนใจมากกวา่

การนัง่ฟังบรรยายอย่างเดียว ย่ิงถ้ามีผู้เสวนาเป็นผู้ท่ีมีช่ือเสียง มีประสบการณ์จริงก็จะดงึดดูความ

สนใจได้มากขึน้  

อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ เหน็ด้วยกบัดร.มลิวลัย์ ประดษิฐ์ธีระเพราะเราเป็น

คนท่ีให้บริการความรู้ ดงันัน้คําวา่ “Literacy” จึงมีความสําคญั 

ดร. รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ ขอเสนอหวัข้อหลกัวา่ Library Transformation Rethink and 

Reform for a sustainable future ซึ่งมีความคลอบคลมุได้หลากหลายด้าน 

อาจารย์อภยั ประกอบผล ขอเสนอให้เชิญอธิการบดีท่ีมีวิสยัทศัน์กว้างไกลมาพดูให้ฟังในเร่ือง

ของนโยบาย 

๕) ช่วงเวลาจดังาน 

๑. กมุภาพนัธ์ 

๒. มีนาคม 

๓. เมษายน 

   ท่ีประชมุ เสนอวา่ เดือนเมษายนนัน้มีวนัหยดุเยอะ 

  ประธานฯ เสนอวา่ จดัเดือนพฤษภาคม 

มติท่ีประชุม :   ๑. หวัข้อ : Library Transformation Rethink and Reform for a sustainable future 

๒. ช่วงระยะเวลาจดังาน ๒ วนั 

๓. รูปแบบการจดังาน จะเป็นการฟังบรรยาย เสวนา workshop และศกึษาดงูาน 

๔. ในวนัท่ี ๑ จดังานท่ีมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (สถานท่ีอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลง) 

๕. จดังานในช่วงเดือนพฤษภาคม 

๖. คา่ลงทะเบียน ๒ แนวทางคือ  

   ๖.๑ ไมมี่คา่ลงทะเบียน 

   ๖.๒ มีคา่ลงทะเบียนท่ีราคาไมส่งูมาก  

วาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 

๕.๑ กําหนดการประชุมครัง้ต่อไป  

- ไมมี่ 

 

 

 



๕.๒ EDS Sharing: Search other libraries Check ILL Availability 

คณุกญัญากานต์ นนทิวฒัน์วณิช จากบริษัท EBSCO นําเสนอเก่ียวกบั EDS Sharing วา่ 

จากท่ี EDS เป็นตวักลางท่ีทําให้เกิดการ Sharing จงึจะขอนําเสนอเก่ียวกบัแนวคิดของระบบเพ่ือให้

เห็นภาพท่ีชดัเจนมากขึน้  

ในปัจจบุนัมหาวิทยาลยัในกลุม่ของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา (สกอ.) ได้ใช้งานระบบ 

EDS ทัง้หมด โดยจะต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั ซึง่กลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน (TU-THAIPUL) 

มีการใช้งานท่ีมากกวา่กลุม่ของ PULINET จากนัน้นําเสนอวา่ เม่ือมหาวิทยาลยัมหิดลเข้าร่วมการ

แบ่งปันทรัพยากรกบักลุม่ TU-THAIPUL จะต้องมีการเปล่ียนช่ือหรือไม ่ 

ดร. รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ แจ้งวา่ไมมี่ปัญหาในเร่ืองช่ือ สามารถใช้ ช่ือ TU-THAIPUL + 

จํานวนมหาวิทยาลยัได้ 

   คณุกญัญากานต์ นนทิวฒัน์วณิช กลา่ววา่ช่ือของกลุม่นัน้จะสง่ผลถึง Newsletter ท่ีจะพิมพ์

ออกมาทกุเดือน ซึ่งจะมีข้อมลู จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการยืม คา่ใช้จ่ายไปรษณีย์ รวมถึง

คา่ใช้จ่ายของทรัพยากรทกุชิน้ ในการประชมุทกุครัง้บรรณารักษ์จะต้องมองเห็นข้อมลูวา่การใช้งาน 

EDS Sharing นัน้ช่วยประหยดังบประมาณได้จริงหรือไม ่
 

 
ปัจจบุนัในประเทศไทยมีสถาบนัอดุมศกึษาใช้งานระบบ EDS ทัง้หมด ๘๕ สถาบนั ทรัพยากร

สารสนเทศทกุประเภทท่ีมีการยืมผา่นระบบนัน้มีมลูคา่กวา่ ๒ ล้านบาท  

 



 
รูปแบบการใช้งานของ EDS แบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ 

 ๑. Publication sharing คือ การแบ่งปัน e-Resource 

๒. Catalog sharing คือ การแบ่งปันหนงัสือตวัเลม่ (มีคา่ใช้จ่ายไปรษณีย์) 

๓. Document Delivery คือ การแบ่งปันเอกสารในระหวา่งวิทยาเขต สําหรับห้องสมดุ

หลายสาขา (มีคา่ใช้จ่ายไปรษณีย์) 

๔. eBook sharing คือ การแบ่งปัน eBook  

 มหาวิทยาลยัตา่งๆสามารถเลือกได้วา่ต้องการใช้ในรูปแบบใด ตวัย่างเชน่มหาวิทยาลยัมหิดล

ไมส่ะดวกแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศประเภทตวัเลม่ สามารถเลือก Publication sharing ให้แบ่งปัน

เพียง eResource อย่างเดียวได้  

 
บางมหาวิทยาลยัอาจจะมีข้อจํากดัในเร่ืองของลิขสิทธ์ิ แตบ่ริษัทได้ตรวจสอบข้อสญัญาของ

สํานกัพิมพ์แล้วพบวา่ร้อยละ ๙๙ จะมีข้อสญัญาวา่สามารถแบ่งปันได้ภายในประเทศ  

 



 
Publication sharing มีวิธีการใช้ท่ีสะดวก คือ ๑) ค้นหา ๒) เม่ือได้ทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ต้องการแล้วให้กรอกข้อมลูลงแบบฟอร์ม ๓) รอรับทรัพยากรสารสนเทศ  

 

 
 ระบบการค้นหาของ Publication sharing จะค้นจากฐานข้อมลูของห้องสมดุนัน้ๆ ก่อน หาก

เจอจึงจะไปค้นหาจากฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ในอนาคตจะมีระบบ 

Request เพ่ือจดัซือ้เป็นรายการบทความ (EBSCO กําลงัดาํเนินการ) 



 

 
 Catalog sharing คือรูปแบบการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศประเภทตวัเลม่ ซึ่งมี

คา่ใช้จ่ายทางไปรษณีย์ขึน้มา ในอนาคตจะมีการแบ่งปัน Institutional Repository ของแตล่ะสถาบนั 

 



Document Delivery คือ บริการสง่ทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งวิทยาเขต ปัจจบุนัมี ๔ 

สถาบนัท่ีใช้งานอยู่คอื มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ และ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
eBook sharing คือ การแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศประเภท eBook ปัจจบุนัจะเป็นกลุม่

สมาชิกมหาวิทยาลยัราชภฎั ซึ่งไมมี่คา่ไปรษณีย์ 

 
ส่ิงท่ีได้รับจากการใช้ EDS คือ ทราบความต้องการของผู้ใช้เพ่ือวิเคราะห์การจดัซือ้ทรัพยากร 

ได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัภายในกลุม่สมาชิก ได้พบปะคนทํางานวงการบรรณารักษ์จากการ

ประชมุ ช่วยประหยดัคา่ใช้จ่าย ไมมี่คา่ใช้บริการ และช่วยลดขัน้ตอนการทํางานจากเดิม 



 
ส่ิงสําคญัท่ีทําให้ระบบ EDS Sharing ประสบความสําเร็จ ใช้งานได้อย่างแพร่หลายและเกิด

ความคุ้มคา่ คือ กลุม่คณะทํางานทกุท่าน  

 

EBSCO จะจดัทํา Newsletter ท่ีรายงานตวัเลขสถิติการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมลู

การประหยดังบประมาณจากการซือ้หนงัสือ ซึ่งจะรายงานเป็นรายเดือน และ รายงานจากต้นปีถึง

ปัจจบุนั ซึง่ทกุสถาบนัสามารถขอรับ Newsletter ได้ถึงแม้วา่จะไมได้บอกรับสมาชิก EDS เน่ืองจากจะ

มีขา่วสารข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การทํางานของห้องสมดุ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ และใช้ช่ือ TU-THAIPUL + มหาวิทยาลยั หากต้องการเปล่ียนแปลงสามารถ

แจ้งทางบริษัท EBSCO ได้ในภายหลงั 

 

๕.๓ Package EBSCO Discovery Service 

คณุกญัญากานต์ นนทิวฒัน์วณิช  นําเสนอแพ็คเกจการบอกรับ EDS สําหรับสมาชิก อพส. โดยแบง่

ออกเป็น ๒ กลุม่ ดงันี ้

Group L Group M 

- 10 sites (25% off) - Minimum 5 member 

- Up to 15 sites (30% off) - 150,000 บาท ตอ่สถาบนั 

- Up to 20 sites (40% off)  
 

ปัจจบุนัสมาชิก TH-THAUPUL จะเป็นลกัษณะ Group L จํานวน ๖ สถาบนั คือ มหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

และมหาวิทยาลยัสยาม ซึ่งหากมีสถาบนัใดบอกรับสมาชิก EDS ใน Group L รวมกนัถึง ๑๐ สถาบนั ทกุ

สถาบนัจะลดราคาลงไป ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ๑๕ สถาบนั จะลดราคาลงไป ๓๐เปอร์เซน็ต ์๒๐ สถาบนัจะลดราคา



ลงไป ๔๐ เปอร์เซ็นต์ Group M เหมาะสําหรับสถาบนัการศกึษาขนาดเลก็ ซึ่งขัน้ตํ่าจํานวน ๕ สถาบนั ราคา 

๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

 
 

ความแตกตา่งของทัง้สองแพ็คเกจคือ Group L จะสามารถแบ่งปัน Catalog, E-Resource, IR  สว่น 

Group M จะมองเห็น Catalog ของสถาบนัอ่ืนๆ แตส่ถาบนัท่ีบอกรับ Group L จะไมส่ามารถมองเหน็ Catalog 

ของ Group M ได้ 

ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ สอบถามวา่ สถาบนัท่ีบอกรับ Group M สามารถขอยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ของสถาบนัอ่ืนได้ไหม 

คณุกญัญากานต์ นนทิวฒัน์วณิช  ตอบวา่ อยู่ท่ีข้อตกลงของสถาบนั ซึ่งทาง EBSCO จะเป็นตวักลาง

ในการติดตอ่ให้  

ประธานฯ สอบถามวา่ หากต้องการให้สถาบนัท่ีบอกรับ Group M สามารถใช้งาน Catalog loaded 

จะได้หรือไม ่

คณุกญัญากานต์ นนทิวฒัน์วณิช  ตอบวา่ Catalog เป็นส่ิงท่ีต้องใช้แรงงานบริหารจดัการ จึงไม่

สามารถให้รวมไปใน Group M ได้ 

อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ สอบถามวา่ หากมีสถาบนับอกรับ Group L ถึง ๒๐ สถาบนั

ราคาจะลดลงไปท่ีเท่าไหร่  

คณุกญัญากานต์ นนทิวฒัน์วณิช  ตอบวา่ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 



อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ เชิญชวนให้ร่วมกนับอกรับแบบ Group L  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

๕.๓ พจิารณาเหน็ชอบในหลักการการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

คณุกญัญากานต์ นนทิวฒัน์วณิช จากบริษัท EBSCO นําเสนอข้อลงนามพิจารณาเหน็ชอบในหลกัการ

การแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั ระหวา่ง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และ อพส. 

ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ และ ดร. รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ พบวา่ เอกสารมีสว่นท่ีพิมพ์ผิดและไม่

ครอบคลมุในบางประการ 

มติท่ีประชุม : บริษัท EBSCO จะทําเอกสารท่ีถกูต้องและครอบคลมุให้ทาง อพส. พิจารณาอีกครัง้ 
 

ปิดประชุม ๑๖.๐๐ น. 

 

       (นางสาวปนดัดา บญุสิงห์) 

       ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

 

          (นางศนัสนีย์ อดทน) 

       ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

 

 (นางสาวจฑุามาศ ดษุฎีสนุทรสกลุ) 

       ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

 

          (นายธนวฒัน์ ม่ิงมณี) 

       ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

     

         (ดร.จอมขวญั ผลภาษี) 

                       ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


