
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดีที ่๘  ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 

รายนามคณะอนุกรรมการทีเ่ข้าประชุม 
๑.   ผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์รียนรู้และหอสมุด  มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์        ประธำน 
 (อำจำรยภ์คพร  อ ำมำตยม์ณี ชุ่มอินทรจกัร์) 
๒. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัศรีปทุม    รองประธำนคนท่ี ๑ 
 (ดร.อภิรดี อ ำนรรฆมณี) 
๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัรังสิต   รองประธำนคนท่ี ๒ 

(ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ) 
๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและพื้นท่ีกำรเรียนรู้ มหำวทิยำลยักรุงเทพ  อนุกรรมกำร 
๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยสุ์จิตรำ  แร่มี) 
๖. ผูอ้  ำนวยศูนยว์ทิยบริกำรและหอสมุด  มหำวทิยำลยัคริสเตียน  อุนกรรมกำร 
 (อำจำรยนิ์พรรณ  ทฬัหะกุลธร) 
๗. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและสำรสนเทศ  มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมกำร 

(อำจำรยสุ์วคนธ์  ศิริวงศว์รวฒัน์) 
๘. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัพำยพั  อนุกรรมกำร 
 (นำยพิชยั วมิลไชยพร) 
๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัรำชพฤกษ ์  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยด์ำรำวรรณ  เจียมเพิ่มพูน) 
๑๐. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเวสเทิร์น  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยป์ระกอบเกียรติ  ตงัคณะสิงห์) 
๑๑. ผูอ้  ำนวยส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัสยำม  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยสุ์ธน สุภำวงศ)์ 
๑๒. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัหำดใหญ่  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยจิ์ตรลดำ  พนัธ์ุพณำสกุล) 
๑๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย อนุกรรมกำร 
 (ตวัแทน) 
๑๔. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยบริกำร   วทิยำลยันำนำชำติเซนตเ์ทเรซำ อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยอ์ำภำกร  ธำตุโลหะ) 
๑๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   วทิยำลยัเซำธ์อีสทบ์ำงกอก อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยเ์ยำวภำนี  รอดเพช็ร) 
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๑๖. หวัหนำ้ศูนยว์ทิยบริกำร    สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยสุ์พิศ  บำยคำยคม) 
๑๗. นำงไพจิตร   เกิดอยู ่    มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เหรัญญิก 
๑๘. นำงสำวกฤตยำ สุนพงษศ์รี   มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เลขำนุกำร 
 
เปิดประชุม ๑๐.๐๐ น. 
 ประธำนฯ กล่ำว เ ปิดประชุมออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom และแจ้งวำระกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยหอ้งสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๓ 
 
วาระที ่๑ เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ ความร่วมมือกับส านักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีแต่ละสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชนไดท้ ำกำร MOU ไปเม่ือปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ไดห้มดสัญญำไปแล้ว ขณะน้ีทำงส ำนกัวิทยทรัพยำกร 
ก ำลงัเตรียม MOU ฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีขอบเขตกำรให้บริกำรในควำมร่วมมือท่ีมำกข้ึนกว่ำเดิม MOU ฉบบั
ใหม่เม่ือเสร็จเรียบร้อยแลว้ทำงส ำนกัวทิยทรัพยำกรจะน ำส่งรำยละเอียดมำให ้
 มติที่ประชุม รับทรำบ โดย อพส. เข้ำร่วมควำมร่วมมือกับส ำนักวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั โดยใหแ้ต่ละสถำบนัลงนำมสัญญำ MOU 
  

๑.๒ ส านักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญ อพส. เยี่ยมชม Unmanned Library ใน
วนัท่ี ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ช่วงเชำ้  
 มติทีป่ระชุม รับทรำบ  
 
วาระที ่๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๖๒ โดยมีกำรแกไ้ข อำจำรยสุ์วคนธ์  ศิริวงศว์รวฒัน์ แกไ้ข
วนัประชุมสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เป็นวนัท่ี ๑๑ กนัยำยน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ 
ถนนสุขมุวทิ ๑๑ กรุงเทพมหำนคร  
 มติทีป่ระชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 
 
วาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 ๓.๑ UNINET/Union Catalog (UC) iThesis 
 ประธำนฯ แจง้ควำมคืบหน้ำกำรเขำ้ร่วม  Union Catalog (UC) ขณะน้ีทำง อว. ไดท้  ำจดหมำยเชิญ 
และก ำลงัรอให้ทำงผูใ้หญ่ลงนำมในจดหมำย ถำ้ลงนำมเสร็จเรียบร้อยทำงคณะกรรมกำรจะจดัส่งจดหมำย
เชิญหอ้งสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนเขำ้ร่วมโครงกำรและจดัอบรม 
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 ประธำนฯ เชิญ อำจำรยอ์ำภำกร  ธำตุโลหะ แจง้ท่ีประชุมทรำบ โดยอำจำรยแ์จง้วำ่ ขณะน้ีจดหมำย
เชิญเขำ้เร่วม Union Catalog (UC) อยู่ในขั้นตอนรอผูใ้หญ่ลงนำม และคำดว่ำทุกสถำบนัจะไดรั้บจดหมำย
เชิญประมำณปลำยเดือนตุลำคม ๒๕๖๓ โดยในจดหมำยจะมีรำยละเอียดให้กรอกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และมี
ตวัอยำ่งไฟล ์ISO เพื่อให้ห้องสมุดแต่ละสถำบนัส่งขอ้มูลในระบบห้องสมุด ไปให้ทำง Union Catalog (UC) 
ทดสอบ Upload ขอ้มูล จำกนั้นก็จะมีกำรจดัอบรม ซ่ึงตอ้งติดตำมแผนกำรด ำเนินกำรโครงกำรของ อว. ใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔  
 ประธำนฯ ขอให้อำจำรยอ์ำภำกร  ธำตุโลหะ ช่วยแจง้เร่ืองสิทธิประโยชน์ในกำรเขำ้ร่วม Union 
Catalog (UC)   

อำจำรยอ์ำภำกร ธำตุโลหะ แจง้ว่ำ ประโยชน์ในกำรเขำ้ร่วม Union Catalog (UC) จะได้กำรแชร์
ทรัพยำกรร่วมกนั กำรยืม-คืนทรัพยำกรระหว่ำงห้องสมุด และกำร copy catalog โดยในขณะน้ีห้องสมุด
มหำวทิยำลยัของรัฐส่วนใหญ่ไดเ้ขำ้ร่วมหมดแลว้  
 มติที่ประชุม รับทรำบ และรอจดหมำยเชิญเข้ำร่วม Union Catalog (UC) จำก อว. โดยให้แต่ละ
สถำบนัพิจำรณำกำรเขำ้ร่วมเองไม่มีกำรบงัคบั แลว้แต่ควำมพร้อมของแต่ละสถำบนั 
 
วาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
 ๔.๑ นโยบาย มาตรการและปัญหาในการด าเนินงานของห้องสมุดอุดมศึกษาเอกชนในช่วง
สถานการณ์โรคระบาด 
 ประธำนฯ ขอให้ห้องสมุดแต่ละสถำบนัช่วยน ำเสนอ นโยบำย มำตรกำร ปัญหำและกำรแก้ปัญหำ
เพื่อจะไดเ้ป็นกรณีตวัอยำ่งของแต่ละสถำบนั โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 นโยบำย มำตรกำรของแต่ละสถำบันท่ีน ำ เสนอมี มหำวิทยำลัยรังสิต มหำวิทยำลัยสยำม 
มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น มหำวทิยำลยัรำชพฤกษ ์

๑. มีกำรตรวจวดัไข ้
๒. มีเจลแอลกอฮอร์ล ไวใ้หล้ำ้งมือ 
๓. สวมหนำ้กำกอนำมยั 
๔. เวน้ระยะห่ำง 
๕. สแกนคิวอำร์โคด้ หรือลงช่ือเขำ้และออก 
๖. พกัหนงัสือ ๑๔ วนั และเช็ดหนงัสือดว้ยแอลกอฮอร์ 
๗. ใชบ้ริกำรยมื-คืนดว้ยระบบอตัโนมติั 
๘. งดบริกำรโซนและหอ้งท่ีใชร่้วมกนั 
๙. มีท่ีกั้นตรงเคำน์เตอร์บริกำร 
 ๑๐. ใหใ้ชบ้ริกำรออนไลน์ 
 ๑๑. พยำยำมไม่ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ร่วมกนั เช่น คอมพิวเตอร์ 
 ๑๒. หุม้พลำสติกท่ีแป้นคียบ์อร์ดคอมพิวเตอร์ 
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ปัญหาทีพ่บเจอ 

๑. เม่ือผำ่นกระบวนกำรคดักรองแลว้จะชอบถอดหนำ้กำกอนำมยั 
๒. ปัญหำทำงเขำ้ออกหลำยทำงท ำใหมี้กำรคดักรองหลำยจุด 
๓. ไม่เวน้ระยะห่ำง 
๔. นกัศึกษำชอบเขำ้ใชห้อ้งเกินจ ำนวนท่ีก ำหนด 

 
การแก้ปัญหา 
 ๑. คอยตรวจดูและแจง้เตือนผูใ้ชบ้ริกำร 
 ๒. เคร่งครัดในมำตรกำรกำรป้องกนั 
 ๓. ดูแล และรักษำควำมสะอำดอุปกรณ์และพื้นท่ีเส่ียง 
มติทีป่ระชุม รับทรำบ 
 
 ๔.๒ การ MOU ร่วมกบัส านักวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประธำนฯ แจง้ว่ำ คุณธนัช บุญจนัทร์ จำกส ำนักวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั จะส่ง
รำยละเอียด MOU ฉบบัใหม่มำให้เม่ือทำงทีมงำนไดรั้บแลว้จะจดัส่งไปให้ห้องสมุดทุกสถำบนัเพื่อพิจำรณำ
กำรเขำ้ร่วม 
 มติทีป่ระชุม รับทรำบ 
 
 ๔.๓ ความร่วมมือในการบอกรับทรัพยากรและฐานข้อมูลออนไลน์ 
 ประธำนฯ กล่ำววำ่ ใน อพส. ไดมี้ควำมร่วมมือกำรใชท้รัพยำกร เช่น กำรยืมระหวำ่งห้องสมุดผ่ำน
ระบบ EDS กำรยมืทรัพยำกรผำ่นกลุ่มงำนอพส. และจะมีเพิ่มเติมคือ Union Catalog (UC) เม่ือสถำบนัไดเ้ขำ้
ร่วม ประธำนฯ ขอสอบถำมสถำบนัใดมีควำมคิดเห็นวำ่น่ำจะมีควำมร่วมมือทำงดำ้นกำรบอกรับทรัพยำกร
และฐำนขอ้มูลออนไลน์เพิ่มอีก 
 อำจำรยค์มเดช   บุญประเสริฐ ได้เสนอกำรบอกรับ e-book ของ บริษทั Booknet  เพื่อจะไดแ้ชร์กำร
ใช ้e-book ระหวำ่งสถำบนั 
 ประธำนฯ กล่ำววำ่ เน่ืองจำกห้องสมุดแต่ละสถำบนัมีกำรใชแ้พลตฟอร์มต่ำงกนั ท่ีห้องสมุดมหำลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์มีกำรจดัซ้ือ e-book ทีละเล่มแบบซ้ือขำดไม่ซ้ือแบบ Collection และน ำข้ึนระบบห้องสมุด
เป็นทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย  เช่นเดียวกับ ศูนย์วิทยบริกำร สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น และ 
ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัรังสิต ท่ีมีกำรจดัซ้ือ e-book ทีละเล่มเช่นกนั 
 ในเร่ืองควำมร่วมมือกำรใชท้รัพยำกร ประธำนฯ แนะน ำสถำบนัใดท่ีไม่ไดใ้ชร้ะบบกำรสืบคน้ของ 
EBSCO Discovery Service (EDS) สำมำรถเขำ้สืบคน้ขอ้มูลในเวบ็ไซต์ห้องสมุดของแต่ละสถำบนัและท ำ
กำรยมืทรัพยำกรท่ีตอ้งกำรได ้โดยผำ่นกลุ่มงำนบริกำรอพส.  



5 
 

 อำจำรยนิ์พรรณ ทฬัหะกุลธร หวัหนำ้ศูนยว์ิทยบริกำรและหอสมุด มหำวิทยำลยัคริสเตียน ปรึกษำ
เร่ืองกำรต่ออำยสุมำชิกฐำนขอ้มูลออนไลน์ ProQuest ซ่ึงทำงตวัแทนไดเ้สนอรำคำมำสูงมำก จึงอยำกให้ทำง 
อพส. ต่อรองรำคำเพื่อจะไดร้ำคำท่ีต ่ำลงมำ ซ่ึงจะมีประโยชน์กบัทุกสถำบนั 
 ประธำนฯ รับเร่ือง และจะติดต่อตวัแทนส ำนกัพิมพแ์ละฐำนขอ้มูลใหน้ ำเสนอแพคเกจ e-book และ
ฐำนขอ้มูล มำใหพ้ิจำรณำในนำม อพส. โดยเบ้ืองตน้เม่ือไดข้อ้มูลจำกส ำนกัพิมพต่์ำงๆ แลว้จะแจง้ไปในกลุ่ม
ไลน์คณะอนุมกรรมกำรอพส. เพื่อให้แต่ละสถำบนัพิจำรณำ และในกำรประชุมคร้ังหนำ้จะมำร่วมพิจำรณำ
อีกคร้ังหน่ึง 
 อำจำรยค์มเดช   บุญประเสริฐ น ำเสนอว่ำได้ท ำกำรรวบรวม e-book ฟรี และดำวน์โหลดไวใ้น
ฐำนข้อมูลแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์ พร้อมท ำ search engine เพื่อสืบค้นข้อมูลท่ีห้องสมุด 
มหำวิทยำลยัสยำม จึงขอสอบถำมวำ่จะสำมำรถน ำไปวำงไวท่ี้ส่วนกลำงจะไดไ้หม เพื่อให้แต่ละสถำบนัได้
ใชแ้ละช่วยกนัน ำขอ้มูลเขำ้  
 อำจำรยสุ์วคนธ์ ศิริวงศ์วรวฒัน์ ไดก้ล่ำวเสริมว่ำ ทำงส ำนกัหอสมุดและสำรสนเทศ มหำวิทยำลยั
นอร์ทกรุงเทพ  ไดน้ ำ e-book มำ catalog โดยใชแ้พลตฟอร์ม e-book ของระบบหอ้งสมุด และน ำไปเก็บไวท่ี้ 
google site ผูใ้ชส้ำมำรถเขำ้ใชแ้ละดำวน์โหลดไดเ้ลย 
 มติทีป่ระชุม ประธำนฯ แจง้วำ่ ขอรับเร่ืองท่ีทำงหอ้งสมุด มหำวทิยำลยัสยำม ท่ีไดท้  ำกำรรวบรวม e-
book ฟรีน้ีไว ้โดยจะใหน้ ำมำวำงไวท่ี้ส่วนกลำงท่ีเวบ็ไซตข์อง อพส. (http://thaipul.org/)   
 
 ๔.๔ การปรับปรุงข้อมูลเวบ็ไซต์ อพส. ให้เป็นปัจจุบัน  

อำจำรยสุ์วคนธ์ ศิริวงศว์รวฒัน์ ขอเสนอให้เก็บรวบรวมประวติัอพส. ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง และกิจกรรม
ทำงดำ้นวิชำกำรมีกำรจดัประชุมวิชำกำรแต่ละคร้ังตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบนัของอพส. น่ำจะน ำมำเก็บไวใ้น
เวบ็ไซตข์องอพส. เพื่อจะไดเ้ป็นแหล่งเก็บรวบรวมขอ้มูลของ อพส. และเป็นประโยชน์ในกำรเขำ้มำสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบั อพส.  

ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐ์ธีระ กล่ำวเสริม ในประเด็นแรกอยำกให้มีกำรอพัเดทขอ้มูลต่ำง ๆ เช่น รำยช่ือ
คณะกรรม อพส. รำยงำนกำรประชุม กิจกรรม และกำรประชุมวชิำกำร ท่ีทำงอพส. จดัข้ึน ฝำกใหอ้พส. ชุดน้ี
ช่วยปรับปรุงขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องอพส. ดว้ย 

ในประเด็นท่ีสอง เร่ืองกำรจดัประชุมวิชำกำร ในวำระของประธำนอพส. จะต้องมีจดัประชุม
วิชำกำรอย่ำงน้อย ๑ คร้ัง ซ่ึงทำงห้องสมุด สถำบนัอุดมศึกษำเอกชนเคยได้เป็นเจำ้ภำพในกำรจดัสัมมนำ
ควำมร่วมมือระหวำ่ห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำทัว่ประเทศ ๒ คร้ัง โดยคร้ังแรก จดัข้ึนท่ีมหำวิทยำลยัรังสิต 
และคร้ังท่ีสองจดัท่ีมหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย จึงขอฝำกประธำนฯ ในกำรประชุมคร้ังหนำ้ขอให้เสนอเร่ือง
กำรจดัประชุมวชิำกำรเขำ้ไปดว้ย  

ประธำนฯ รับเร่ือง และขออนุญำตผูบ้ริหำรทุกท่ำนช่วยส่งขอ้มูลและภำพกิจกรรมต่ำงๆ ของ อพส. 
มำใหเ้พื่อทำงทีมงำนจะไดร้วบรวมและน ำข้ึนเวบ็ไซต ์อพส.  

มติทีป่ระชุม รับทรำบ 
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๔.๕ บัญชีรายรับ-รายจ่าย คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

รายการบัญชีรายจ่าย-รายวัน 

ว/ด/ป รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

4 ธ.ค. 62 ยอดยกมำ (อพส. ชุด 16) 283,492.73   
        
  ยอดยกมำ 283,492.73   
13 ก.พ. 63 จ่ำยค่ำวทิยำกร อ.เพญ็แข ประจง   2,000.00 
  คงเหลือ 281,492.73   
        
  ยอดยกมำ 281,492.73   
1 เม.ย. 63 ค่ำเช่ำพื้นท่ี Website (Thaipul.org)   1,250.00 
  คงเหลือ 280,242.73   
        
  ยอดยกมำ (เงินอยูใ่นบญัชีสหกรณ์ มธบ.) 280,242.73   
3 ก.ค. 63 ค่ำเช่ำพื้นท่ี Website (ThaiLRT.org) (11 มิ.ย. 63)   1,409.88 
  คงเหลือ 278,832.85   
        
  ยอดยกมำ (เงินอยูใ่นบญัชีสหกรณ์ มธบ.) 278,832.85   

 
มติทีป่ระชุม รับทรำบ 
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วาระที ่๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๕.๑ ตัวแทนจากส านักพิมพ์ Wiley น ำเสนอฐำนขอ้มูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแพคเกจในกำร

จดัซ้ือส ำหรับ อพส. 
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มติทีป่ระชุม รับทรำบ 
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๕.๒ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ๕.๒.๑ ส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิตได้รับรางวลั IFLA Green Library Award 2020 
 

  

Rangsit University  

Library, 

the Winner of 

the IFLA Green 

Library Award 2020 
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Green Library Practices
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worth a 
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2.                   

                  

                  

                  

            

(UN’s SDGs) 

 

11  

 

 



13 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มติทีป่ระชุม อพส. ขอแสดงควำมยนิดีกบัส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัรังสิตท่ีไดรั้บรำงวลั 
 
๕.๒.๒ ก าหนดการประชุม 
คณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน ประชุมคร้ังต่อไป 

วนัท่ี ๑๖ ธนัวำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยจดัประชุมออนไลน์ผำ่นโปรแกรม ZOOM  
 
ปิดการประชุม ๑๒.๓๐ น. 
       

        50                        

                                   

         6                    

                Lanzhou (China), 

Sibenik (Croatia), Budapest 

(Hungary), Lambaye (Senegal), 

Battaramulla (Srilanka)     

Rangsit University (Thailand)  
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