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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๕ 
คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙  วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

ณ  ห้อง ๒๓๒๐๒ ช้ัน ๒  อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
************************************** 

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. ผูอ้  านวยการศูนยส์นเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย  ์   ที่ปรึกษา 

 (ผศ.ดร .อารีย ์ ช่ืนวรันา)   
๒ . ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดกลาง   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย    ประธาน 
 (ดร .จอมภว ั  ผลภาษี )   
๓ . ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด    มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเภตบางเภน   รองประธานคนที่ ๒ 
 )อาจารยชิ์ดชนก สิริวนัต(์ (แทน)   
๔ . ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้ มหาวิทยาลยักรุงเทพ   อนุกรรมการ 
 )อาจารยศ์ิริวรรณ  ศิริภิรมย(์ )แทน( 
๕. ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการ   มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี    อนุกรรมการ 
 (อาจารยสุ์จิตรา แรจมี )   
๖. ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยแีละสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเจา้พระยา   อนุกรรมการ 
 )อาจารยจ์กัรพนัธ์   จนัทร์เภียว(  
๗. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดและเทคโนโลย ี  มหาวิทยาลยัชินวตัร   อนุกรรมการ 
 )อาจารยบ์ุ ฑา  วิศวไพศาล(  
๘. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดและสารสนเทศ  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ   อนุกรรมการ 
 )อาจารยเ์พิ่มทรัพย ์ ศรีสุวรรณ )แทน(   
๙. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด    มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด  อนุกรรมการ 
 )อาจารยธ์นศกัด์ิ  เมืองเจริ ( 
๑๐. ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  อนุกรรมการ 
 )อาจารยด์วงใจ  วงษว์ิเศษ( 
๑๑. หวัหนา้ส านกัวิทยบริการ    มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น    อนุกรรมการ 
 )อาจารยว์ณิชากร  แกว้กนั(                                                        
๑๒. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด   มหาวิทยาลยัรังสิต    อนุกรรมการ 
 (ดร.มลิวลัย ์ ประดิษล์ธีระ)   
๑๓. ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการ   มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์    อนุกรรมการ 
 )อาจารยด์าราวรรณ  เจียมเพิ่มพูน(   
๑๔. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด    มหาวิทยาลยัสยาม     อนุกรรมการ 
 )อาจารยพ์รรณี จิวพุทธิธรรม( )แทน( 
๑๕. ผูอ้  านวยการศูนยบ์รรณสารสนเทศ   มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อนุกรรมการ 
 (อาจารยส์ถาพร ชยัธมัมะปกรณ์ )   
๑๖ . ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดกลาง    มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย   อนุกรรมการ 
 (อาจารยน์นัทิยา  จรู แสง )   



๑๗ . หวัหนา้ฝจ ายวิทยทรัพยากร                                วิทยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา    อนุกรรมการ 
 )อาจารยด์าหวนั ธงศรี( 
๑๘. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด   วิทยาลยัเซาธ์อสีทบ์างกอก    อนุกรรมการ 
 (อาจารยเ์ยาวภานี รอดเพจชร )   
๑๙ . หวัหนา้งานศูนยว์ิทยบริการ   สถาบนัเทคโนโลยไีทย- ่ีปุจ น    อนุกรรมการ 
 )อาจารยสุ์พิศ  บายคายคม(  
๒๐ .นางสาวปนดัดา    บุ สิงห ์   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย    เลภานุการ 
๒๑ .นางสาวพนิดา   วจองไวยทุธ์   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย    ผูช้จวยเลภาฯคนที่ ๑ 
๒๒ .นางสาวรัชนี     เกษศิริ    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย    ผูช้จวยเลภาฯคนที่ ๒ 
๒๓.นางสาวพรชนก     ตรีพรม   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย    ผูช้จวยเลภาฯคนที่ ๓ 
๒๔.นางศนัสนีย ์      อดทน    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย    เหรั  ิก 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ประธานกลุจมงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอสัสัมช ั   อนุกรรมการ 
 )อาจารยสุ์ชีรา  ทองศิริ(  
๒. ประธานกลุจมงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย    อนุกรรมการ 
 )อาจารยสุ์ดารัตน์  ชา้งเช้ือวงศ(์  
๓. ประธานกลุจมงานพรันาทรัพยากรสารสนเทศ วิทยาลยัเซาธ์อสีทบ์างกอก    อนุกรรมการ 
 )อาจารยเ์ดจนดารา  ถาดเกษม(  
๔. ประธานกลุจมงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย    อนุกรรมการ 
 )อาจารยป์นดัดา  บุ สิงห์(  
๕. อาจารยอ์ดุลย ์  ศรีคชไกร   มหาวิทยาลยัเจา้พระยา 
๖. อาจารยอ์  าไพวรรณ ภนุภกัดิ์นา   มหาวิทยาลยัเจา้พระยา 
๗. อาจารยป์ระภสัสร สาระนาค   มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเภตบางเภน  
๘. อาจารยค์มเดช    บุ ประเสริล     มหาวิทยาลยัสยาม 
๙. อาจารยสุ์ปรียา  มหาสมบติักุล   มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์
๑๐. อาจารยว์นิดา  เกสรนวล    มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
๑๑. อาจารยเ์ยาวลกัษณ์  นนัไชย   มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก 
๑๒. อาจารยธ์นวฒัน ์ ม่ิงมณี    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 
รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม 
๑. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด    มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั   รองประธานคนที่ ๑ 
๒. ผูอ้  านวยการส านกับรรณสาร     มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต   อนุกรรมการ 
๓. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร    อนุกรรมการ 
๔. ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  อนุกรรมการ 
๕. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดกลาง    มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์   อนุกรรมการ 
๖. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด     วิทยาลยัเชียงราย      อนุกรรมการ 



รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด    มหาวิทยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ  อนุกรรมการ 
๒.  หวัหนา้ฝ่ายวิทยบริการ(หอ้งสมุด)   มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น อนุกรรมการ 
๓.  ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด     มหาวิทยาลยัเกริก     อนุกรรมการ 
๔.  ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยบริการและหอสมุด   มหาวิทยาลยัคริสเตียน    อนุกรรมการ 
๕.  หวัหนา้ส่วนหอสมุด     มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น   อนุกรรมการ 
๖.  ผูอ้  านวยการหอ้งสมุดและสารสนเทศ    มหาวิทยาลยัตาปี     อนุกรรมการ 
๗.  ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการ     มหาวิทยาลยัธนบุรี    อนุกรรมการ 
๘.  หวัหนา้ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา    มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่   อนุกรรมการ 
๙.  หวัหนา้งานส านกัหอสมุด    มหาวิทยาลยัเนชัน่     อนุกรรมการ 
      (ศูนยก์ารศึกษาเนชัน่ทาวเวอร์ กรุงเทพ)  
๑๐.  ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการ     มหาวิทยาลยัปทุมธานี   อนุกรรมการ 
๑๑.  ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด     มหาวิทยาลยัพายพั    อนุกรรมการ 
๑๒. หวัหนา้หอ้งสมุด      มหาวิทยาลยัพิษณุโลก   อนุกรรมการ 
๑๓. ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการ     มหาวิทยาลยัฟาฏอนี   อนุกรรมการ 
๑๔. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด     มหาวิทยาลยัภาคกลาง   อนุกรรมการ 
๑๕. ผูอ้  านวยการฝ่ายหอสมุดกลาง    มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต   อนุกรรมการ 
๑๖. ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการ        มหาวิทยาลยัราชธานี    อนุกรรมการ 
๑๗. ผูอ้  านวยการส านกับรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล   อนุกรรมการ 
๑๘. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด   มหาวิทยาลยัเวบ็สเตอร์(ประเทศไทย)  อนุกรรมการ 
๑๙. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด    มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น   อนุกรรมการ 
๒๐. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด    มหาวิทยาลยัศรีปทุม   วิทยาเขตชลบุรี   อนุกรรมการ 
๒๑. ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการ    มหาวิทยาลยัหาดใหญ่    อนุกรรมการ 
๒๒. หวัหนา้หอ้งสมุด     วิทยาลยัเฉลิมกาญจนา   อนุกรรมการ 
๒๓. หวัหนา้หอ้งสมุดและวิทยบริการ    วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์    อนุกรรมการ 
๒๔. ผูอ้  านวยการศนูยว์ิทยบริการ    วิทยาลยัดุสิตธานี    อนุกรรมการ 
๒๕. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด     วิทยาลยัทองสุข    อนุกรรมการ 
๒๖. หวัหนา้หอ้งสมุด     วิทยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์  อนุกรรมการ 
๒๗. ผูอ้  านวยการศูนยบ์รรณสาร     วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้   อนุกรรมการ 
๒๘. หวัหนา้หอ้งสมุด     วิทยาลยัเทคโนโลยรีาชธานีอุดร  อนุกรรมการ 
๒๙. หวัหนา้ส านกัหอสมุด      วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม   อนุกรรมการ 
๓๐. ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการ     วิทยาลยันครราชสีมา   อนุกรรมการ 
๓๑. หวัหนา้หอ้งสมุด      วิทยาลยันอร์ทเทิร์น   อนุกรรมการ 
๓๒. หวัหนา้หอ้งสมุด      วิทยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา   อนุกรรมการ 
๓๓. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด     วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย     อนุกรรมการ 
๓๔. หวัหนา้หอ้งสมุด     วิทยาลยัพุทธศาสนานานาชาติ   อนุกรรมการ 
๓๕.หวัหนา้หอ้งสมุด      วิทยาลยัสันตพล    อนุกรรมการ 



๓๖. หวัหนา้หอสมุด     วิทยาลยัแสงธรรม    อนุกรรมการ 
๓๗. หวัหนา้หอ้งสมุด      สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์   อนุกรรมการ 
๓๘. หวัหนา้หอ้งสมุด      สถาบนัรัชตภ์าคย ์    อนุกรรมการ 
๓๙. หวัหนา้หอ้งสมุด      สถาบนัอาศรมศิลป์    อนุกรรมการ 
 
เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐น. 
 ประธานอพส. ชุดท่ี ๑๕กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยประธานกล่าว ตอ้นรับผูช่้วยศาสตราจารยวิ์ชาญ    เลิศวิภาตระกูล 
ผูอ้  านวยการส านกังานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา คุณปัทมา  บุนนาค  หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้จาก
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   และน าเขา้สู่วาระการประชุม ดงัน้ี 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ชุดที่ ๑๕ 
ระยะเวลา ๑ ปี 

ประธาน แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่าย
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๕ ระยะเวลา ๑ ปี ดงัน้ี   

ผลการด าเนินการ คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)        
ประจ ารอบปี ที่ ๑ (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๑)  การบรรยายหวัขอ้ New Developments & Innovations in Academic Libraries. และการบรรยายหวัขอ้ 
Innovative Practices of Academic Libraries in Southeast Asia: A 10-year Study of Exciting, Best 
Practices. โดย Mr. John Hickok 

๒) การน าเสนอฐานขอ้มูล Passport GMID (Global Market Information Database)  
 โดย Ms. Carmen Chee ตวัแทน บริษทั EUROMONITOR INTERNATIONAL 
๓) การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ “อกัขราวิสุทธ์ิ” ซ่ึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับใชใ้น 
 การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม โดย ดร.วิชญ์ เนียรนาทตระกูล 
๔) ความร่วมมือระหว่างหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และส านกังานวิทยทรัพยากร                  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
๕) การน าเสนอฐานขอ้มูลวิจยัทางอุตสาหกรรม (Industrial Research Database) จากตวัแทนบริษทั Frost & 

Sullivan 
- ฐานขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรม ครอบคลุม ๑๒ สาขาวิชา แบ่งเป็น ๔ ดา้น ดงัน้ี ดา้นธุรกิจ,  ดา้นเทคโนโลย,ี 
ดา้นอุตสาหกรรม และดา้นเศรษฐกจิมีการส่งเสริมการวิจยัปฏิบติัการ หรือ Routine to Research และการ
พฒันานวตักรรมหรือแนวปฏิบติัที่ดีในงานหอ้งสมุด ตลอดจนสนบัสนุน งบประมาณในการน าเสนอ
ผลงาน 

๖) การน าเสนอโมเดลหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับ Consortium จากตวัแทนบริษทั Ookbee            
 โดยเสนอ University License ๒๔,๐๐๐ บาท/User/ปี พร้อมสามารถเลือกอุปกรณ์ใหบ้ริษทัจดัหาให้ 
 เพิ่มเติมได ้
๗) การน าเสนอเร่ือง EDS Catalog Sharing จากตวัแทนบริษทั EBSCO Publishing 



๘) ความคืบหนา้เร่ืองการต่อรองราคาฐานขอ้มูล (ScienceDirect, Turnitin) 
๙) จดัประชุมคณะอนุกรรมการ อพส. ชุดที่ ๑๕ รวม ๕ คร้ัง ดงัน้ี 
คร้ังที่ ๑ วนัที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
คร้ังที่ ๒ วนัที่ ๓ ธนัวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลยัรังสิต 
คร้ังที่ ๓ วนัที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
คร้ังที่ ๔ วนัที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น 
คร้ังที่ ๕ วนัที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ ผูล้าประชุม 
ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ เร่ืองอนุกรรมการที่ขอลาประชุม ดงัน้ี 
๑) ดร.จีระประภา ละอองค า    ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด   มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
๒) อาจารยบ์ุญญาพร  มารุ่งเรือง   ผูอ้  านวยการส านกับรรณสาร  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต   
๓) อาจารยส์รัญญา รุจิเรขเรืองรอง   ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร   
๔) อาจารยป์ระกายรัตน์  ใจเที่ยง ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการและสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
๕) ผูช่้วยศาสตราจารย ์วีนสั  นาควชัระ  ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดกลาง   มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์
๖) อาจารยสุ์ธน  สุภาวงศ ์ ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด   วิทยาลยัเชียงราย   
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ 
ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ วนัพฤหสับดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙   

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแกไ้ข 

 
วาระที่ ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 
 ๓.๑ การด าเนินงานของกลุ่มงาน ๔ กลุ่ม 
  ๓.๑.๑ กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ   

อาจารยธ์นวฒัน ์ ม่ิงมณี  ตวัแทนกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  รายงานในที่ประชุม เร่ือง ขอ้มูลการ
จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ การดูแลและปรับปรุงเวบ็ไซต ์อพส. (ดว้ย Joomla) คร้ังท่ี ๑ ในวนัพฤหสับดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ หอ้งฝึกอบรม ชั้น ๒  อาคารหอสมุด มหาวิยาลยัรังสิต โดยการบรรยายในหวัขอ้ดงัน้ี 

๑.  การ login เขา้ admin site ของเวบ็ไซต ์อพส. (www.thaipul.org/site3) ที่สร้างจาก Joomla 
๒.  การสร้างเร่ืองใหม่ new article ของแต่ละกลุ่มงาน 
๓.  การโพสตข์อ้ความลงในเร่ือง ของแต่ละกลุ่มงาน 
๔.  การอพัโหลดไฟลข้ึ์นเซิร์ฟเวอร์ โดยผา่นโปรแกรม FileZilla 



๕.  การโพสตรู์ปภาพลงในเร่ืองของแต่ละกลุ่มงาน 
๖.  การสร้างลิงคไ์ฟลล์งในเร่ืองของแต่ละกลุ่มงาน 
ผลตอบรับการอบรม Joomla ดงัน้ี ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่แสดงว่าคิดเห็นว่า Joomla ใชง้านง่าย       

สะดวก ไม่ซับซ้อน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๓.๑.๒ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ   
อาจารยป์นดัดา บุญสิงห์ ประธานกลุ่มกลุ่มงานบริการสารสนเทศรายงานในที่ประชุม  เร่ือง โครงการ

ศึกษาดูงาน กลุ่มงานบริการสารสนเทศ (อพส.) ณ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  ในวนัศุกร์ที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดงัน้ี 

ช่วงเชา้  
อาจารยพ์ิชยั โฆษิตพนัธวงศ ์ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด กล่าวตอ้นรับ และแนะน าทีมงานของ

ส านกัหอสมุด จากนั้นเป็นการบรรยายการบริหารจดัการ  
 ทีมงานไดแ้นะน าประวติัและพฒันาการของส านกัหอสมุด พร้อมแนะน าระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  

KMUTT-LM ท่ีทางส านกัฯ พฒันาข้ึน 
ช่วงบ่าย 
ทีมงานน าชมงานบริการ และพื้นท่ีการเรียนรู้ Science Learning Space 
สรุปผลโครงการศึกษาดูงานฯ 
๑. ผูเ้ขา้โครงการศึกษาดูงาน   มีจ านวน ๑๙ คน   จากทั้งหมด ๑๑ สถาบนั   โดยแบ่งเป็นหวัหนา้ ๓ คน 

บรรณารักษ ์จ านวน ๑๔ คน โปรแกรมเมอร์  จ  านวน ๑ คน และเจา้หนา้ที่ จ  านวน ๑ คน 
๒. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ศึกษาดูงาน พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมาก (๔.๔๘)  โดยขอ้ที่มี      

ความพึงพอใจในระดบัมากที่สุด ไดแ้ก่ หน่วยงานมีระบบการท างานและการจดัการ รวมถึงบรรยากาศในการท างานที่ดี (๔.๘๙) 
รองลงมา คือ บุคลากรเจา้ของสถานที่ใหค้  าแนะน าและความช่วยเหลือในการศึกษาดูงาน และความสนใจต่อหน่วยงานที่เขา้ศึกษา 
ดูงาน (๔.๘๔)  

๓. จากการสอบถามผูเ้ขา้ศึกษาดูงาน พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด ๑๑ สถาบนั ไดเ้สนอใหมี้โครงการศึกษา 
ดูงานทุกวาระ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 
  ๓.๑.๓ กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  

อาจารยเ์ด่นดารา ถาดเกษม  ประธานกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศรายงานในที่ประชุม          
เร่ือง การด าเนินโครงการ ดงัน้ี  

๑.   โครงการศึกษาการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน์: กรณีศึกษาฐานขอ้มูล Science Direct 
๒. โครงการ อพส. บริการสังคม “แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน” 
 
 



๓. โครงงานวิจยัทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรั้บอภินนัทนาการ 
และแจง้ก  าหนดการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ในวนัพุธที่ ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต วิทยาเขตร่มเกลา้ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   โดยผูช่้วยศาสตราจารยว์ิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผูอ้  านวยการส านกังาน

บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา คุณปัทมา  บุนนาค  หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้     
 ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิชาญ  เลศิวิภาตระกูล ผูอ้  านวยการส านกังานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันา

การศึกษา  กล่าวถึง ความร่วมมือของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย ดงัน้ี 
 - การสร้างฐานขอ้มูลจดัเกบ็เอกสารในรูปอิเลก็ทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) 
 - การสร้างฐานขอ้มูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 
 - การบริการฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการใชท้รัพยากรร่วมกนั (Reference Database) 

 - ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัเอกชนในการใชท้รัพยากรฐานขอ้มูลร่วมกบัมหาวิทยาลยัของรัฐ   
  ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิชาญ  เลศิวิภาตระกูล กล่าวว่า ในโครงสร้างของการบอกรับฐานขอ้มูลในนามส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ยงัเป็นการร่วมกลุ่มเฉพาะมหาวิทยาลยัของรัฐ ยงัไม่สามารถเช่ือมโยงกบัมหาวิทยาลยัเอกชนได้ แต่
ไดป้ระสานงานน าเสนอผ่านขั้นตอนเพื่อขอพิจารณาการเขา้ร่วมของมหาวิทยาลยัเอกชนต่อไป 

- โครงการ iThesis 
  ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิชาญ  เลศิวิภาตระกูล กล่าวถึงโครงการ iThesis ดงัน้ี 
  ประโยชน์ที่หอ้งสมุดไดรั้บ 

 สกอ. สร้างฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ (IR) ดว้ยโปรแกรม Dspace ใหก้บัมหาวิทยาลยัที่ใช ้
 iThesis 

 ระบบ iThesis ส่งขอ้มูลเขา้ฐานขอ้มูล IR และเช่ือมโยงเขา้ถึงฐานขอ้มูล TDC อตัโนมติั เพื่อรอการ
ตรวจสอบและยนืยนัการเผยแพร่จากหอ้งสมุด 

 เช่ือมโยงเป็นคลงัส าหรับตรวจสอบการคดัลอก เพื่อป้องกนัผลงานนกัศึกษาถูกคดัลอกไป 
 ใชง้านโดยไม่มีการอา้งอิง 

คุณปัทมา  บนุนาค  หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้   กลา่วถึง แนวโนม้การบอกรับสมาชิกขอ้มูลฯ   
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดงัน้ี 

 งบประมาณที่ไดรั้บจดัสรรคงเดิม 
 ราคาฐานขอ้มูลเพิ่มข้ึน 

ผลกระทบ 
 จ านวนฐานขอ้มูลที่จดัหาอาจลดลง 
 มหาวิทยาลยั / สถาบนัอาจตอ้งร่วมสมทบเงินค่าบอกรับฐานขอ้มูล 

รูปแบบการบอกรับสมาชิกฐานขอ้มูลส าหรับมหาวิทยาลยัเอกชน 
 ควรตอ้งมีการศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการบอกรับฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง  



 เน่ืองจากปัจจุบนัจ านวนนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาแต่ละแห่ง ยงัมีจ านวนไม่มาก ในระยะเร่ิมตน้ 
ควรสร้างเครือข่ายเพื่อด าเนินกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยน และยมื – คืน ระหว่างกนั จะท าให้
ประหยดังบประมาณและลดภาระการจ่ายเงินสนบัสนุนที่ไม่จ าเป็นในบางฐานขอ้มูล และท าใหเ้ห็น
ถึงประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

 การก าหนดขอ้ตกลงในการจ่ายเงินสมทบมายงัส่วนกลางที่มีผลรับรองไดจ้ริง เพื่อออกมาตรการ
ส าหรับหน่วยงานที่ไม่ปฏิบติัตามเกณฑใ์หช้ดัเจน 

๔.๒ ความคืบหนา้การเตรียมการเขา้ร่วม การพฒันาคลงัปัญญา iThesis กบัส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

คุณปัทมา  บุนนาค กล่าวถึง เร่ือง ความคืบหนา้การเตรียมการเขา้ร่วม การพฒันาคลงัปัญญา  INTEGRATED 
THESIS & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM : iThesis กบัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงพฒันามาจาก
โครงการ Thai Digital Collection (TDC) โดยน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูล TDC (ในรูปแบบ ไฟล ์PDF) ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั
เอกชนในการจดัท า ดงัน้ี 

สภาพปัญหาการจดัเกบ็เอกสาร 
 Digital File ของวิทยานิพนธ์ที่ส่งใหห้อ้งสมุด มีหลากหลาย Version ไม่ตรงกบัเอกสารตน้ฉบบั 
 มีความล าบากในการติดตามเอกสารตน้ฉบบัจากบณัฑิตวิทยาลยั 
 เอกสารอา้งอิงไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 เอกสารที่จดัเกบ็ไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ได ้เน่ืองจากรูปแบบการเขียน (Format) มีความ

หลากหลาย ไม่สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นฐานในการตรวจสอบ 
ประเดน็ปัญหาในภาพรวม 

 สถาบนัอุดมศึกษาบางแห่งขาดเคร่ืองมือในการบริหารจดัการวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 ไม่สามารถสร้างฐานขอ้มูลของวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลยัใหส้มบูรณ์ได  ้
 ไม่สามารถน าองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากมหาวิทยาลยัมาบูรณาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศชาติไดอ้ยา่ง

เตม็ที่ 
 ไม่สามารถตรวจสอบการลกัลอกวรรณกรรมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 ส้ินเปลืองทรัพยากรในการพิมพว์ิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เป็นอนัมาก 

เง่ือนไขการใชง้านระบบ iThesis 
 หน่วยงานที่จะใชง้าน iThesis ตอ้งเขา้ร่วมโครงการ TDC โดยตอ้งยินยอมเผยแพร่ขอ้มูลร่วมใน

โครงการ  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเจา้ของผลงาน กรณีท่ีเจา้ของผลงานบางท่านตอ้งการปกปิด กส็ามารถตั้ง
ค่าขอ้มูลโดยเจา้ของได ้(ปกปิดขอ้มูลไม่เกิน 5 ปี หลงัจากนั้นระบบน าออกมาเผยแพร่ใน iThesis เน่ืองจากทาง สกอ. 
เห็นว่า ขอ้มูลไม่ทนัสมยั) ขอ้มูลจะไม่มาที่หอ้งสมุด 

 ยนิยอมใหใ้ชข้อ้มูลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ  พฒันาเป็น (Analytic Tool)  ของงาน
วิทยานิพนธ์ของประเทศ  เพื่อใชง้านร่วมกนักบัสถาบนัการศึกษาทีร่่วมโครงการ 

 
 



 ยนิยอมใหจ้ดัเกบ็ขอ้มูลเพื่อเป็นฐานในการตรวจสอบการคดัลอก  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการป้องกนั
ผลงานตนเอง 
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