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รายงานการประชุมคณะอนกุรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ วันอังคารที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  

การประชุมออนไลน ์ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

รายนามคณะอนุกรรมการท่ีเข้าประชุม 
  ๑. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ปรึกษา 
   (ดร.จอมขวัญ ผลภาษี)                                             
  ๒. ผู้อํานวยการศูนย์เรยีนรู้และหอสมุด   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ปรึกษา          
      (อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์)      
  ๓. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด                       มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธาน 
   (ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี)                                                          
  ๔. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด       มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ                 รองประธานคนที่ ๑        
    (อาจารย์เบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชา) 
  ๕. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์สุจิตรา แร่มี) 
  ๖. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด     มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์ปาณิสรา ณ ราช)  
  ๗. หัวหน้าฝา่ยวิทยบริการ (ห้องสมุด)    มหาวิทยาลัยการจัดการและ  อนุกรรมการ 
   (ผศ.สุนีรัตน์  ศรีโสภา)      เทคโนโลยีอีสเทิร์น 
  ๘. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด     มหาวิทยาลัยเกริก  อนุกรรมการ 
   (รศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง) 
  ๙. ผู้อํานวยการสํานักบรรณสาร     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์บุญญาพร มารุ่งเรอืง) 
๑๐. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยชินวัตร อนุกรรมการ  
   (ดร.ประชุมพร นิรัติศยกุล) 
๑๑. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์อนุสรณ์ อ่อนช้อย) 
๑๒. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ     มหาวิทยาลัยธนบุรี  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์กุลยา สุขพงษ์ไทย) 
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด และสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์) 
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๑๔. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์พิชัย วิมลไชยพร) 
๑๕. หัวหน้าสาํนักวิทยบริการ      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์วณชิากร แก้วกัน) 
๑๖. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุกรรมการ 
      (อาจารย์ประกายรัตน์ ใจเที่ยง)    และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๗. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด     มหาวิทยาลยัสยาม  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์สุธน สุภาวงศ์)  
๑๘. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์จิตรลดา พันธ์ุพณาสกุล) 
๑๙. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์นันทิยา จรูญแสง) 
๒๐. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์เยาวภานี รอดเพ็ชร) 
๒๑. หัวหน้าสาํนักหอสมุด       วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์พิชชภา นิมา) 
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด     วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์อภัย ประกอบผล) 
๒๓. หัวหน้าศนูย์วิทยบริการ       สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์สุพิศ บายคายคม) 
๒๔. นางณปภัช จรูญไภษัชครุุ      มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เหรัญญิก 
๒๕. นางสาวภัคภิญญา สว่างวงศ์    มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เลขานุการ 
๒๖. นางสาวชิดชนก สิริวันต์       มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ ๑ 
๒๗. นางสาวนิรชา ภูสามารถ      มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  ผู้ช่วยเลขานุการ ๒ 
๒๘. นางสาวจันทร์จิรา นกงาม     มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ ๓ 
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รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
  ๑. อาจารย์สภุาพร ซือสูงเนิน    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  บรรณารักษ ์
  ๒. อาจารย์พิมพินี ดําสงค์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  บรรณารักษ ์
  ๓. อาจารย์ภัทรศศิร์ สิริวราเกียรติ   มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บรรณารักษ ์
  ๔. อาจารย์คมัภีร์ นิลแสง     มหาวิทยาลัยการจัดการและ บรรณารักษ ์
        เทคโนโลยีอีสเทิร์น 
  ๕. อาจารย์รชันี ชูบุญ     มหาวิทยาลัยการจัดการและ บรรณารักษ ์
        เทคโนโลยีอีสเทิร์น 
  ๖. อาจารย์สมร อุ่นวิเศษ     มหาวิทยาลัยเกริก   บรรณารักษ ์
  ๗. อาจารย์ศริิรัตน์ บุญเตาชู     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บรรณารักษ ์
  ๘. อาจารย์ปาริชาด สามเพชรเจริญ    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บรรณารักษ ์
  ๙. อาจารย์ธนภา ไทยเจริญ     มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   บรรณารักษ ์
๑๐. อาจารย์กานต์เทวี ด้วงพูล    มหาวิทยาลัยคริสเตียน บรรณารักษ ์
๑๑. อาจารย์สนัติราชย์ เลิศมณี    มหาวิทยาลัยชินวัตร   บรรณารักษ ์
๑๒. อาจารย์จุฑามาศ คงดี     มหาวิทยาลัยชินวัตร   บรรณารักษ ์
๑๓. อาจารย์ปรางทิพย์ ทับทอง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   บรรณารักษ ์
๑๔. อาจารย์รัตนา พรหมสวัสด์ิ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   บรรณารักษ ์
๑๕. อาจารย์แสงดาว เข็มโคตร์    มหาวิทยาลัยธนบุรี   บรรณารักษ ์
๑๖. อาจารย์ขนิษฐา ภมรพิพิธ    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณารักษ ์
๑๗. อาจารย์ไพจิตร เกิดอยู่      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณารักษ ์
๑๘. อาจารย์ศริิพร แป้นสุวรรณ    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณารักษ ์
๑๙. อาจารย์ชัยวุฒิ บุตตัสสะ     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณารักษ ์
๒๐. อาจารย์รมย์ ธนูเทพ     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณารักษ ์
๒๑. อาจารย์วรวิช พุฒิวิสารทภาคย์   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณารักษ ์
๒๒. อาจารย์ภาณุมาตร์ สุทธิสังข์   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณารักษ ์
๒๓. อาจารย์พงศ์นรินทร์ คงสม    มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   บรรณารักษ ์
๒๔. อาจารย์วนิดา เกสรนวล     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   บรรณารักษ ์
๒๕. อาจารย์วรรณิภา กังละ     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   บรรณารักษ ์
๒๖. อาจารย์เสาวนีย์ จันทรส์ีดา   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   บรรณารักษ ์
๒๗. อาจารย์พรชนก ละมูล     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   บรรณารักษ ์
๒๘. อาจารย์เพ่ิมทรัพย์ ศรสีวุรรณ   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   บรรณารักษ ์
๒๙. อาจารย์วิไลรัตน์ เชตะวัน    มหาวิทยาลัยพายัพ   บรรณารักษ ์
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๓๐. อาจารย์กัญฐณา มหาวงค์    มหาวิทยาลัยพายัพ   บรรณารักษ ์
๓๑. อาจารย์ณภัทร ฉมิพาลี     มหาวิทยาลัยพายัพ   บรรณารักษ ์
๓๒. อาจารย์พุทธมนต์ พรนิมติ    มหาวิทยาลัยพายัพ   บรรณารักษ ์
๓๓. อาจารย์รังศิมา คําแสน     มหาวิทยาลัยพายัพ   บรรณารักษ ์
๓๔. อาจารย์รอซียะห์ มะดรอฮิง   มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   บรรณารักษ ์
๓๕. อาจารย์นัสมี สาและ     มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   บรรณารักษ ์
๓๖. อาจารย์แซนะ หะนะเต๊ะ     มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   บรรณารักษ ์
๓๗. อาจารย์มฮัูมหมัดรุสดี สะอุ   มหาวิทยาลัยฟาฏอนี บรรณารักษ ์
๓๘. อาจารย์อาอีเสาะ ซิการาเสาะ   มหาวิทยาลัยฟาฏอนี บรรณารักษ ์
๓๙. อาจารย์ปารีดะ เจะแต     มหาวิทยาลัยฟาฏอนี บรรณารักษ ์
๔๐  อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์    มหาวิทยาลัยรงัสิต   บรรณารักษ ์  
๔๑. อาจารย์สรุีรัตยา บุญแสนแผน   มหาวิทยาลัยรงัสิต   บรรณารักษ ์
๔๒. อาจารย์ประทีป ชินบดี     มหาวิทยาลัยรงัสิต   บรรณารักษ ์
๔๓. อาจารย์ศริิรัตน์  พวงร้อย    มหาวิทยาลัยรงัสิต   บรรณารักษ ์
๔๔. อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ทัพมบุีญ   มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต   บรรณารักษ ์
๔๕. อาจารย์สนุทณี ธรรมพร     มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต   บรรณารักษ ์
๔๖. อาจารย์สปุรียา มหาสมบัติกุล   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   บรรณารักษ ์
๔๗. อาจารย์จิตชญา กรสันเทียะ   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล บรรณารักษ ์
๔๘. อาจารย์อรชร ย่ิงใหญ      มหาวิทยาลัยสยาม บรรณารักษ ์
๔๙. อาจารย์สดุา ทองชิว     มหาวิทยาลัยสยาม บรรณารักษ ์
๕๐. อาจารย์สทุธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์   มหาวิทยาลัยสยาม บรรณารักษ ์
๕๑. อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ   มหาวิทยาลัยสยาม บรรณารักษ ์
๕๒. อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม   มหาวิทยาลัยสยาม บรรณารักษ ์
๕๓. อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรณารักษ ์
๕๔. อาจารย์ธนภร กาญจนเลขา   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรณารักษ ์
๕๕. อาจารย์สดุารัตน์ ช้างเช้ือวงษ์   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรณารักษ ์
๕๖. อาจารย์ธนวัฒน์ มิ่งมณ ี     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรณารักษ ์
๕๗. อาจารย์ปนัดดา บุญสิงห์     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรณารักษ ์
๕๘. อาจารย์ศนัสนีย์  อดทน     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรณารักษ ์
๕๙. อาจารย์จีรภา มานพศิลป์    มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่ บรรณารักษ ์
๖๐. อาจารย์ธนวรรณ น้อยศรีอยู่   มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่ บรรณารักษ ์
๖๑. อาจารย์จุฑานุช ศิริสว่าง     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  บรรณารักษ ์
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๖๒. อาจารย์ธนิกา ย่องไธสง     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  บรรณารักษ ์
๖๓. อาจารย์พัชรินทร์ ย่ังยืน     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  บรรณารักษ ์
๖๔. อาจารย์พิชชาภา นิมา     วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)  บรรณารักษ ์
๖๕. อาจารย์ดวงตา เนียมสุวรรณ   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)  บรรณารักษ ์
๖๖. อาจารย์วิยะดา ศิริมาณนท์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรณารักษ ์
๖๗. อาจารย์จิระวรรณ อุทัศน์    มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรณารักษ ์
๖๘. อาจารย์ประภัสสร สาระนาค   มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรณารักษ ์
๖๙. อาจารย์นิภารัตน์ ชัยประสิทธ์ิ   มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรณารักษ ์
๗๐. อาจารย์กนกนภา มานาแวน   มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรณารักษ ์
๗๑. อาจารย์ณิชาภา ดําจันทร์    มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรณารักษ ์
๗๒. อาจารย์อัญชลี คําทอง     มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี บรรณารักษ ์
๗๓. อาจารย์นภสร ศรีวิลัย     มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี บรรณารักษ ์
๗๔. อาจารย์สเุวทย์ เทวรินทร์    มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี บรรณารักษ ์
๗๕. อาจารย์มณฑิรา ปัญญวัฒนกิจ   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี บรรณารักษ ์
๗๖. อาจารย์ธนัชชา นัทธีวานิช    มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี บรรณารักษ ์
๗๗. อาจารย์เกรียงศักด์ิ สายสอน   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น บรรณารักษ ์
๗๘. อาจารย์รัศมี ประทา     สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หัวหน้าห้องสมุด 
๗๙. อาจารย์กิตติธัช วงศ์ธรรมา   สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ บรรณารักษ ์
๘๐. อาจารย์สมเกียรติ กิติวินิต    มหาวิทยาลัยศรปีทุม Admin Zoom Meeting 
๘๑. อาจารย์ศภุชัย ตันติฤทธิพร   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี Admin Zoom Meeting 
๘๒. อาจารย์เสรี ช่วยความดี     มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี Admin Zoom Meeting 
๘๓. อาจารย์สรายุท เจริญทรพัย์พานิช  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี Admin Zoom Meeting 
 
รายนามคณะอนุกรรมการท่ีลาประชุม 
๑. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด     มหาวิทยาลัยรงัสิต ที่ปรึกษา 
 (ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ) 
๒. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  อนุกรรมการ 
๓. หัวหน้างานสํานักหอสมุด      มหาวิทยาลัยเนช่ัน (ศูนย์การศึกษา  อนุกรรมการ 
        เนช่ันทาวเวอร์ กรุงเทพ) 
๔. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ    มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  อนุกรรมการ 
  (อาจารย์อิบรอฮิม อัลมสุฏอฟา) 
๕. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ    มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  อนุกรรมการ 



๖ 
 

๖. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด      มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  อนุกรรมการ 
    (อาจารย์ประกอบเกียรติ ตังคณะสิงห์) 
๗. ผู้อํานวยการสํานักบรรณสารและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  อนุกรรมการ 
    (อาจารย์อุษา ไขขุนทด) 
 
รายนามคณะอนุกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและพ้ืนที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รองประธานคนที่ ๒ 
   (ดร.อัฎฐิภา จุลพิสิฐ)   
  ๒. ผู้อํานวยการศูนย์วิทยบริการและหอสมุด    มหาวิทยาลัยคริสเตียน  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์นิพรรณ ทัฬหะกลุธร) 
  ๓. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ     มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  อนุกรรมการ 
   (อาจารย์ธนภา ไทยเจริญ) 
  ๔. หัวหน้าสว่นหอสมุด       มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  อนุกรรมการ  
  ๕. ผู้อํานวยการห้องสมุดและสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยตาปี  อนุกรรมการ 
  ๖. หัวหน้าศนูย์บรรณสาร และสื่อการศกึษา   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม ่ อนุกรรมการ 
      (อาจารย์สมเกียรติ คําสขุ) 
  ๗. ผู้อํานวยการห้องสมุด       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  อนุกรรมการ 
  ๘. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ     มหาวิทยาลัยปทุมธานี อนุกรรมการ 
      (อาจารย์นพัฒน์ษร แววศรี) 
  ๙. หัวหน้าหอ้งสมุด       มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  อนุกรรมการ 
๑๐. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด     มหาวิทยาลัยภาคกลาง  อนุกรรมการ 
๑๑. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ     มหาวิทยาลัยราชธานี  อนุกรรมการ 
๑๒. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด     มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด     วิทยาลัยเชียงราย  อนุกรรมการ 
๑๖. หัวหน้าหอ้งสมุดและวิทยบริการ    วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  อนุกรรมการ 
๑๗. ผู้อํานวยการศูนย์วิทยบริการ     วิทยาลัยดุสิตธานี  อนุกรรมการ 
๑๘. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด     วิทยาลัยทองสุข  อนุกรรมการ 
      (อาจารย์อธิพงษ์ คิดดี) 
๑๙. หัวหน้าห้องสมุด       วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  อนุกรรมการ 
 



๗ 
 

๒๐. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  อนุกรรมการ 
      และสื่อการศึกษา 
      (ดร.พวงรัตน์ จินพล) 
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ     วิทยาลัยนครราชสีมา  อนุกรรมการ 
๒๒. หัวหน้าหอ้งสมุด       วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  อนุกรรมการ 
๒๓. ผู้อํานวยการศูนย์วิทยบริการ     วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  อนุกรรมการ 
๒๔. หัวหน้าหอ้งสมุด       วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ  อนุกรรมการ 
๒๕. หัวหน้าหอ้งสมุด       วิทยาลัยสันตพล  อนุกรรมการ 
๒๖. หัวหน้าหอสมุด       วิทยาลัยแสงธรรม  อนุกรรมการ 
๒๗. หัวหน้าหอ้งสมุด       วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง  อนุกรรมการ 
๒๘. หัวหน้าหอ้งสมุด       สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  อนุกรรมการ 
      (อาจารย์รําพึง กลิ่นชัน) 
๒๙. หัวหน้าห้องสมุด       สถาบันรัชต์ภาคย์  อนุกรรมการ 
๓๐. หัวหน้าห้องสมุด       สถาบันอาศรมศิลป์  อนุกรรมการ 
 
เริ่มประชุม       เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
                    ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กล่าวต้อนรับ และเปิดประชุม  
 

  เลขานุการดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑ เรื่อง คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุด
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ชดุที่ ๑๘ วาระที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
               เลขานุการ แนะนําคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครอืข่ายห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘  
 
 
 
 



๘ 
 



๙ 
 



๑๐ 
 

 
     
    มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 



๑๑ 
 

   ๑.๒ เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่าย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๗ 
    ประธานฯ ชุดที่ ๑๗ (อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์) รายงานผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 
    ๑.๒.๑ ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ โดยสํานักพิมพ์ และฐานข้อมูล 
นําเสนอผลิตภัณฑ์ แพคเกจ ทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลมาให้พิจารณาในนามคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
    ๑.๒.๒ การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (http://www.thaipul.org) ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ทราบ เช่น ประวัติ, Application 
LINE, e-Mail และเบอร์โทรศัพท์ 
    ๑.๒.๓ นโยบาย มาตรการ และปัญหาในการดําเนินงานของห้องสมุดอุดมศึกษาเอกชน
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด 
    ๑.๒.๔ ความร่วมมือระหว่างสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ในการลงนามสัญญา MOU ฉบับใหม่ รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ นําโดย อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ผู้อํานวยการสํานักงาน
วิทยทรัพยากร และผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน ๒๐ 
สถาบัน โดยได้ประสานงานลงนามสัญญา MOU เรื่อยมา ขณะนี้ประมาณการลงนามสัญญา MOU เพิ่มเป็น ๔๐ สถาบัน 
มีวัตถุประสงค์และขอบเขตของความร่วมมือเดิม ตามท่ีรองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม แจ้งไว้มี ๒ ข้อ ดังน้ี 
        ๑. เพ่ือยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ 
         ๒. เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดร่วมกัน 
      และมีวัตถุประสงค์และขอบเขตของความร่วมมือเดิมเพิ่ม อีก ๑ ข้อ คือ เพื่อ 
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน
ร่วมกัน อันจะเป็นการพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน แต่ความร่วมมือนี้ยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากสํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และห้องสมุดทุกสถาบันปิดพื้นที่ โดยขอส่งมอบให้ประธานฯ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘ ดําเนินการต่อไป 
    ๑.๒.๕ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เยี่ยมชม Unmanned Library ณ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
โดยเป็นการให้บริการแก่นิสิต และบุคลากรทั่วไป โดยใช้บรรณารักษ์น้อยลง และเปิดให้บริการ ๒๔ ช่ัวโมง 
    ๑.๒.๖ บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านบริการ TU-THAIPUL ความร่วมมือด้านบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งขณะนี้สมาชิกไม่ได้มีแต่ TU เท่านั้น โดยได้มีการหารือเบื้องต้นว่าควรเปลี่ยนชื่อ อาจจะใช้ชื่อ
TU-THAI PULINET เดิมสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
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เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในส่วนการเข้าโปรแกรม EBSCO แต่ในขณะนี้สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ร่วมมือมาตั้งแต่ ชุดที่ ๑๖ และขณะนี้เพิ่ม
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยขอให้ประธานฯ คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘ พิจารณาต่อไป   
    ๑.๒.๗ การเข้าร่วมเครือข่าย UniNet (Union Catalog : UC) ThaiLIS และ PULINET 
มีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม จํานวน ๑๒ สถาบัน โดยการเข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) มีเป้าหมาย ดังน้ี 
      ๑. ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
      ๒. สนับสนุนการดําเนินงานด้านการจัดระเบียบบรรณานุกรม การควบคุมระเบยีน
รายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกันเพื่อรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซํ้าซ้อนในการจัดทํา
รายการบรรณานุกรม 
      ๓. ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
      ๔. อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการใน
การค้นหาหนังสือที่ต้องการ โดยไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด 
    ๑.๒.๘ รายงานการเงินของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๗ วาระที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
  

รายรับ จํานวนเงิน (บาท) รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 
๑. เงิน อพส. ชุดท่ี ๑๖ ๒๘๓,๔๙๒.๗๓  ๑. จ่ายค่าวิทยากร  

(อาจารย์เพ็ญแข ประจงใจ)  
Union Catalog 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๒. ดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชี อพส.  
(๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)  

๑,๕๘๓.๐๕  ๒. ค่าเช่าพ้ืนท่ี Website 
(Thaipul.org) ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑,๒๕๐.๐๐ 

๓. ดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชี อพส.  
(๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

๓,๓๒๖.๑๑  ๓. ค่าเช่าพ้ืนท่ี Website 
(FeverHosting, ThaiLRT.org)  
(๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

๑,๔๑๐.๐๐ 

รวม ๒๘๘,๔๐๑.๘๙  ๔. ค่าเช่าพ้ืนท่ี Website 
(Thaipul.org) (๑๐ เมษายน 
๒๕๖๔ - ๙ เมษายน ๒๕๖๕) 

๑,๒๕๐.๐๐ 

  รวม ๕,๙๑๐.๐๐ 
ยอดคงเหลือ ๒๘๒,๔๙๑.๘๙ บาท (สองแสนแปดหม่ืนสองพนัสีร่้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) 

     

    มติที่ประชุม : รับทราบ 
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   ๑.๓ เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มงาน (อพส. ชุดที่ ๑๗) 
    ๑.๓.๑ ประธานฯ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ ๑๗ (อาจารย์
ขนิษฐา ภมรพิพิธ) รายงานผลการดําเนินงาน จํานวน ๔ โครงการ ดังนี้  
      ๑.๓.๑.๑ โครงการปรับปรุงระบบการยืมระหว่างห้องสมุด ผลการดําเนินงาน
เสร็จสิ้น คือ โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยวิธีการ
ยืมระหว่างห้องสมุดในรูปแบบเดิม จะติดต่อขอยืมผ่านกลุ่มไลน์ อพส. กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทํา
ให้ไม่มีเอกสารการยืมที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่สามารถเก็บสถิติการยืมได้ครบถ้วน กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงได้มีมติร่วมกัน คือ หาระบบการยืมระหว่างห้องสมุดที่สามารถใช้งานร่วมกัน เบื้องต้นได้ทดลองจัดทํา
แบบฟอร์มการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ด้วย Google Forms เรียบร้อยแล้ว แต่พบ
ปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ข้อตกลงบริการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด การแจ้งเตือนเมื่อมีการติดต่อ
ขอยืม ดังน้ันการดําเนินงานในวาระน้ียังไม่สมบูรณ์ จึงขอให้คณะทํางานวาระใหม่ที่มีเจ้าหน้าที่ทางด้าน IT ประสานงาน
ต่อไป โดยวาระนี้ยังใช้วิธีการยืมระหว่างห้องสมุดรูปแบบเดิม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ มี
สถิติการยืมระหว่างห้องสมุด จํานวน ๑๖ ครั้ง 
      ๑.๓.๑.๒ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดําเนินงานเสร็จสิ้น คือ ดําเนินการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้บริการห้องสมุด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากห้องสมุดกลุ่มสมาชิก เรื่องการให้บริการ
ของห้องสมุดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังน้ี 
           ๑. ศูนย์เรียนรู ้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีการให้บริการ
ห้องสมุดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังน้ี 
                 ด้านการบริการ 
                  - บริการยืม อ่าน สืบค้นข้อมูล และสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภทด้วยช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด (lib.dpu.ac.th) 
                  - ผูใ้ช้บริการสามารถยืมหนังสือได้ โดยติดต่อแจ้งรายการหนังสือที่
ต้องการยืมกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์, Facebook, Application LINE, Twitter และรับหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์ของ
ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย / บริษัทขนส่งเอกชน ค่าบริการ ๕๐ บาท โดยผู้ขอใช้บริการเป็น
ผู้ชําระค่าใช้จ่าย 
                  - ขยายเวลาการคืนหนังสือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
                  - หนังสือที่ได้รับคืน หรือใช้งานในศูนย์เรียนรู้และหอสมุด จะมีการทํา
ความสะอาด และกักหนังสือก่อนขึ้นช้ันบริการ จํานวน ๑๔ วัน 
                  - เพ่ิมช่องทางออนไลน์การแนะนําบริการของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  
                  ด้านกายภาพ และมาตรการส่วนบุคคล 
                  - จํากัดจํานวนผู้เข้าใช้บริการไม่เกินช้ันละ ๕๐ คน 
                  - งดบริการห้อง Study Room 
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                  - เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ / ที่น่ัง อย่างน้อย ๑ เมตร 
                  - มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 
                  - ทําความสะอาดพื้น และบนพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ
                  - ผู้ใช้บริการ / เจ้าหน้าที่บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ที่อยู่ในห้องสมุด 
       - ประชาสัมพันธ์การให้บริการบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่น เว็บไซต์ 
ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด, e-Mail, Facebook, Application LINE, Twitter, Instagram 
           ๒. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีการให้บริการห้องสมุดในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังน้ี 
             ห้องสมุดดําเนนิการใหบ้ริการแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ได้แก่ 
       - ช่วยผู้ใช้สืบคน้ข้อมูลตามต้องการ ส่งไฟล์ให้ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
       - แนะนําการใช้ห้องสมุดทางออนไลน์ 
       - จัดทําคู่มือการใช้ฐานข้อมูล เน้นทําวิดีโอ เพ่ือให้ผู้ใช้ศึกษาด้วยตนเอง
ได้ง่าย และสะดวก 
       - ประชาสัมพันธ์งานบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งบนหน้าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย, เว็บไซต์ห้องสมุด, e-Mail, Facebook, Application LINE 
       การดําเนินงานเพิ่มเติม 
       - เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้มากขึ้น โดยเพิ่ม WeChat (เดิม 
ติดต่อผ่าน e-Mail, Facebook และ Application LINE) 

      - เปิด Study Room สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก 
เพ่ิมเติมจากเวลาทําการปกติ 
       - ให้บริการยืมหนังสือไม่จํากัดจํานวน และขยายเวลาการยืมเป็นเวลา 
๑ ภาคการศึกษา 
       - บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ให้ผูใ้ช้บริการ 
       - จัดพื้นที่นั่งอ่านโดยเว้นระยะห่างตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
       - เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการห้องสมุด เช่น
สวมหน้ากากอนามัยเมื่อใช้บริการ และสวมตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสมุด รวมทั้งมีบริการแอลกอฮอล์ ตามจุดบริการ 
           ๓. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีการให้บริการห้องสมุดในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังน้ี 
       - จุดคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด วัดอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน 
๓๗.๕ องศาเซลเซียส และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการใช้บริการห้องสมุด 
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       - ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุดและให้บริการ
ภายในห้องสมุดทั้ง ๓ ช้ัน 
       - จัดพื้นที่นั่งอ่านหนังสือเว้นระยะห่างประมาณ ๒ เมตร โต๊ะอ่าน
หนังสือสามารถใช้ได้โต๊ะละ ๑ คน ในส่วนของพ้ืนที่งดใช้บริการจะมีป้าย Social Distancing กํากับ 
       - ห้องศึกษาค้นคว้า Study Room ปรับการให้บริการสามารถใช้ได้
ห้องละ ๑ คน 
       - เคาน์เตอร์บริการทุกช้ันจะมีฉากใสก้ันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการ 
       - บริการขยายระยะเวลาการยืมหนังสือ การต่ออายุการยืมหนังสือ
ด้วยตนเอง และยกเว้นค่าปรับ 
       - บริการยืมหนังสือและสื่อโสตทัศน์ สืบค้นข้อมูลหนังสือที่ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ทางเว็บไซต์ lib.northbkk.ac.th หรือ MATRIX Library Application สามารถส่ง
รายละเอียดข้อมูลหนังสือและสื่อโสตทัศน์ที่ต้องการยืมผ่านช่องทาง ดังนี้ library@northbkk.ac.th และ Facebook : 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ 
และแจ้งวันเวลามารับหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน หนังสือ ช้ันที่ ๑ 
       - บริการสืบค้นบทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถส่งรายละเอียด
ข้อมูลชื่อบทความ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่ต้องการผ่านช่องทาง library@northbkk.ac.th และ Facebook : 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซึ่งฐานข้อมูลที่หอสมุดให้บริการ ได้แก่ ProQuest Dissertations & Theses, 
ThaiLIS Digital Collection (TDC), CINAHL Complete เจ้าหน้าที ่จะดําเนินการสืบค้นและดาวน์โหลดบทความ 
งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ส่งกลับให้แก่อาจารย์ และนักศึกษาผ่านช่องทางที่ส่งคําขอเข้ามา 
       - บริการตอบคําถามออนไลน์และการประชาสัมพันธ์ โดยนักศึกษา
อาจารย์สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักหอสมุด หรือมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการยืม
หนังสือ การต่ออายุการยืมหนังสือด้วยตนเอง การสืบค้นบทความหรืองานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น สามารถ
ส่งคําถามผ่านช่องทาง ดังน้ี Facebook หรือโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่จะให้บริการตอบคําถามผ่านช่องทางที่ส่งคําขอเข้ามา 
       - หนังสือที่รับคืนจะต้องทําการฆ่าเชื้อโดยการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์
และพักหนังสือไว้ ๑๔ วัน ก่อนนํามาจัดเรียงขึ้นช้ันบริการ 
      ๑.๓.๑.๓ โครงการศึกษาดูงาน ปีละ ๑ ครั้ง การดําเนินงานยังไม่เสร็จสิ้น โดย
กําหนดว่าจะจัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถดําเนินการได้ 
      ๑.๓.๑.๔ โครงการอบรมให้ความรู้ การดําเนินงานยังไม่เสร็จสิ้น โดยกําหนดว่า
จะจัดอบรมการทําประชาสัมพันธ์ผ่านโปรแกรม Canva เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถดําเนินการได้ 
      มติที่ประชุม : รับทราบ 



๑๖ 
 

    ๑.๓.๒ ประธานฯ กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่ ๑๗ 
(อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม) รายงานผลการดําเนินงาน จํานวน ๕ โครงการ ดังนี้ 
      ๑.๓.๒.๑ โครงการพัฒนาหัวเรื่องใหม่ผ่าน Google.doc เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ผลการดําเนินงานเสร็จสิ้น โดยได้นําหัวเร่ืองใหม่ ไปใส่ใน Google.doc สามารถเข้าดูได้จาก หร ือท ี ่ ล ิ ง ก์
https://bit.ly/3DwmY8V   
      ๑.๓.๒.๒ โครงการรวบรวมแหล่ง Open Access eBook & eJournal ผลการ
ดําเนินงานเสร็จสิ้น สามารถเข้าดูได้จาก หรือที่ลิงก์ https://bit.ly/3G8wl03     
  

      ๑.๓.๒.๓ โครงการการจัดการความรู้ (KM) / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
           ๑. เรื่อง Union Catalog ผลการดําเนินงานเสร็จสิ้น คือ ทํา Flow Chart 
แนะนําวิธีการ / วิธีการเข้าร่วมโครงการ Union Catalog 
           ๒. เรื่อง แนะนําการใช้โปรแกรม หรือ Application ในการจัดประชุมออนไลน์
หรือการติดต่อสื่อสาร ผลการดําเนินงานเสร็จสิ้น ได้ดําเนินการ จํานวน 3 Application คือ Zoom Skype และ 
Google Hangout  
           ๓. เรื่อง การนําเข้าข้อมูล TDC-ThaiLIS Digital Collection ยังไม่ได้
ดําเนินงาน โดยจะนําไปเป็นโครงการต่อเน่ืองในวาระที่ ๑๘ 
      ๑.๓.๒.๔ โครงการสํารวจการบอกรับวารสาร/นิตยสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ที่
บอกรับปี 2563 ผลการดําเนินงานเสร็จสิ้น โดยทําการสํารวจข้อมูลผ่าน Google.doc แต่อาจจะยังไม่ครบเน่ืองจาก
บางสถาบันไม่ได้รับฉบับพิมพ์แล้ว จึงไม่ได้เขา้มาตอบแบบสํารวจ สามารถเข้าดูได้จาก หรือลิงก์ 
https://bit.ly/3de31cb  
      

      ๑.๓.๒.๕ โครงการการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เป็นโครงการต่อเนื่อง ยังไม่ได้
ดําเนินงาน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 
      ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังน้ี 
           ๑. ไม่สะดวกในการประจัดประชุมออนไลน์ สาเหตุอาจมาจากความพร้อม
ของ Hardware หรือการใช้สื่อในการจัดประชุม 
           ๒. การดําเนินงานในแต่ละโครงการ อาศัยการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทาง Application LINE  
           ๓. สมาชิกกลุ่มแต่ละสถาบันให้ความสนใจในการอ่านข้อความใน Application 
LINE กลุ่ม แต่อาจจะติดภารกิจจึงยังไม่ได้ตอบ หรือให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ  
        มติที่ประชุม : รับทราบ 
 



๑๗ 
 

   ๑.๔ เรื่อง รายงานผลการคัดเลอืกประธานกลุ่มงาน (อพส. ชุดที่ ๑๘) และแผนการดําเนนิงาน 
               เลขานุการ รายงานผลการคัดเลือกประธานกลุ่มงาน (อพส. ชุดที่ ๑๘) และเชิญประธานฯ
กลุ่มงาน (อพส. ชุดที่ ๑๘) แนะนําคณะทํางาน และรายงานแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 
    ๑.๔.๑ ประธานฯ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจารย์คมเดช 
บุญประเสริฐ) แนะนําคณะทํางาน และรายงานแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
      ๑.๔.๑.๑ คณะทํางาน ชุดที่ ๑๘ 
       อาจารย์คมเดช บุญประเสรฐิ    ประธานกลุ่มงาน 
       (มหาวิทยาลัยสยาม)   
           อาจารย์กิตติธัช วงศ์ธรรมา    รองประธาน 
                                               (สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ)  
       อาจารย์พงศ์นรินทร์ คงสม    เลขานุการ 
       (มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ)          
       อาจารย์วิยะดา ศิริมาณนท ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)           
         ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีสมาชิก จํานวน ๕๑ ท่าน จาก ๒๘ ห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
      ๑.๔.๑.๒ เป้าประสงค์ในการดําเนินงาน 
          ๑. การพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความพร้อมต่อการให้บริการในยุคดิจิทัล 
          ๒. การสร้างช่องทางการบริการเชิงรุกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
            ๓. การรวบรวมเน้ือหาดิจทิัลทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บรกิาร 
          ๔. การแบ่งปันความรู้ภายในทีมให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลายมิติในการ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
          ๕. การนําเทคโนโลยีมาสร้างเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน หรือแก้ไขปัญหา
กระบวนการทํางานภายในห้องสมุด 
      ๑.๔.๑.๓ แผนการดําเนินงาน จํานวน ๕ ด้าน ดังนี้ 
          ด้านที่ ๑ ด้านบริการ : การพัฒนาคุณภาพการบริการในห้องสมุด (โครงการ
ต่อเนื่องจากชุดที่ ๑๗) คือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการให้บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary 
Loan Information Management System)  
          ด้านที่ ๒ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การนําองค์ความรู้ในการเสริมสร้าง
ศักยภาพและสมรรถนะการทํางานของหน่วยงานมาเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ 
 



๑๘ 
 

       ๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “บทบาทของบุคลากรห้องสมุด
ในยุคดิจิทัล” 
       ๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การพัฒนาระบบการยืม - คืน 
ด้วย Smart Device” โดย วิทยากรจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
          ด้านที่ ๓ ด้านการศึกษาดูงาน : การเข้าไปเรียนรู้แนวทางปฏิบัติของห้องสมุด
หรือแหล่งสารสนเทศที่เป็นต้นแบบ คือ โครงการศึกษาดูงาน หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวของมหาวิทยาลัย
รังสิต” ซึ่งได้รับรางวัลในระดับสากล (World Class) 
           ด้านที่ 4 ด้านการอบรม : การได้รับสารสนเทศและความรู้สําหรับนํามาประยุกต์ 
ใช้ในการทํางาน และในชีวิตประจําวัน ได้แก่ 
        ๑. โครงการอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนมุมมองในการ
ทํางานด้านบริการ (Change Mindset)” โดย วิทยากรจากสถาบันภูมิ 
        ๒. โครงการอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การสื่อสารภาษาอังกฤษใน
งานบริการ” โดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยาม 
        ๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ “การสร้างสื่อให้
ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” โดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยาม 
          ด้านที่ 5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับรองรับความต้องการ (Support Client Needs) และแก้ไขปัญหาการทํางานภายในห้องสมุด คือ โครงการ 
พัฒนาเว็บพอร์ทัลดัชนีรายการสารสนเทศดิจิทัล (Digital Content Directory Web Portal)  
      ๑.๔.๑.๔ การจัดการประชุม : จัดการประชุม ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง เป็นการประชุม
ออนไลน์ ผ่าน Video Conference โดยมีการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มผ่าน Application LINE เป็นประจํา  
      มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
    ๑.๔.๒ ประธานฯ กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (อาจารย์พรรณี 
จิวพุทธิธรรม) แนะนําคณะทํางาน และรายงานแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
      ๑.๔.๒.๑ คณะทํางาน ชุดที่ ๑๘ 
       อาจารย์ไพจิตร เกิดอยู่           ที่ปรึกษา 
       (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)   
       อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม     ประธาน 
       (มหาวิทยาลัยสยาม)          
       อาจารย์ชิดชนก สิริวันต์           รองประธาน 
       (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)    
     



๑๙ 
 

       อาจารย์วรวิช พุฒิวิสารทภาคย์    เลขานุการคนที่ ๑ 
       (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)  
       อาจารย์ศิริพร แป้นสุวรรณ        เลขานุการคนที่ ๒ 
       (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)  
         ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีสมาชิก จํานวน ๔๐ ท่าน 
 

        ๑.๔.๒.๒ แผนการดําเนินงาน จํานวน ๕ โครงการ ดังน้ี 
 

แผนการดําเนนิงาน ระยะเวลา 
๑. โครงการพัฒนาหัวเรื่องใหม่โดยผ่าน Google.doc 
(โครงการต่อเน่ืองจากชุดที่ ๑๗) 

เสนอหัวเรื่อง และรายงานความก้าวหน้าทุกคร้ังที่มี
การประชุม 

๒. โครงการรวบรวมแหล่ง Open Access eBook & 
eJournal (โครงการต่อเน่ืองจากชุดที่ ๑๗) 

พิจารณาเวลาการดําเนินการในที่ประชุม 

๓. การจัดการความรู้ (KM) / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    ๓.๑ เรื่อง Union Catalog : การนําเข้าข้อมูล
บรรณานุกรม  
    ๓.๒ เรื่อง การนําเข้าข้อมูล TDC-ThaiLIS Digital 
Collection 
    ๓.๓ เรื่อง ห้องสมุดสีเขียวสู่สํานักงานสีเขียว ของ
มหาวิทยาลัยรงัสิต 

พิจารณาเวลาการดําเนินการในที่ประชุม 

๔. โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนฯ  
(โครงการต่อเน่ืองจากชุดที่ ๑๗) 

เดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๕. โครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) 
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ อพส. ชุดที่ ๑๘ 
    - กิจกรรม : การเพ่ิมพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อ
มัลติมีเดียสําหรับบรรณารักษใ์นยุคดิจิทัล 
    - กิจกรรม : การเพ่ิมพูนความรู้ด้านลิขสิทธ์ิในยุค
ดิจิทัล 

พิจารณากําหนดการดําเนินการที่ประชุม 

       
      ๑.๔.๒.๓ การจัดการประชุม : จัดการประชุม ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง ผ่านการประชุม
ออนไลน์ 
      มติที่ประชุม : รับทราบ 



๒๐ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
        ไมม่ ี  
   
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
                       ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑ เรื่อง การใช้จ่ายเงินกองทุนของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘ 
    ประธานฯ ขอให้พิจารณาเรื่อง การใช้จ่ายเงินกองทุนของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สามารถนํามาจ่ายเป็นค่าวิทยากรในการอบรมได้หรือไม่ และมีข้อจํากัด
ในเรื่องอะไรบ้าง 
    ที่ปรึกษา (ดร.จอมขวัญ ผลภาษี) แนะนําว่า การใช้จ่ายเงินของกองทุนคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรใช้เงินตามความเหมาะสมซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ และ
ต้องกําหนดเกณฑ์การใช้เงิน โดยศึกษาเกณฑ์จากหลาย ๆ มหาวิทยาลัย และนํามาหารือเพื่อกําหนดเกณฑ์ สําหรับ
เงินกองทุนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น เดิมได้มีการระดมทุน
เพื่อจัดหาเงินเข้ากองทุนรวม ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ในชุดที่ ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ เป็นประธานฯ ได้จัดทําเสื้อยืด 
จัดสัมมนาระหว่างกลุ่มงาน และเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมสัมมนา โดยเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพ่ือหาเงินเข้า
กองทุนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
    ที่ปรึกษา (อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์) ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเกี่ยวกับ
การใช้เงินกองทุนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สามารถนํามาใช้
เป็นค่าวิทยากรในการอบรมสัมมนาได้แต่ต้องมีการแจ้งก่อนการนําเงินออกมาใช้ทุกครั้ง และฝากประธานฯ ชุดที่ ๑๘ 
จัดทําเกณฑ์ในการใช้จ่ายให้เป็นระบบด้วย เน่ืองจากที่ผ่านมายังไม่มีการจัดทําหมวดหมู่การใช้สอยอย่างเป็นระบบ  
    อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต แจ้งว่า แหล่งที่มาของรายได้เงิน 
กองทุนรวมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ มาจากการจัดอบรม
สัมมนา และเก็บค่าลงทะเบียนในกลุ่มจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และบุคคลภายนอก ทําให้เงินกองทุนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเพ่ิมขึ้น แต่ปัจจุบันการจัดอบรมสัมมนาส่วนใหญ่จัดแบบออนไลน์ และไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนด้วยสถานการณ์
ได้เปลี่ยนไป อาจจะต้องหาสปอนเซอร์ในการจัดอบรมสัมมนาคร้ังต่อไป 
    ที่ปรึกษา (ดร.จอมขวัญ ผลภาษี) แนะนําว่า ควรจัดอบรมสัมมนา และเก็บค่าลงทะเบียน
เพ่ือระดมเงินเข้ากองทุนรวมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการ
หาสปอนเซอร์จากภายนอกมาสนับสนุนการจัดกิจกรรม 



๒๑ 
 

     ประธานฯ เห็นด้วยว่า การจัดอบรมสัมมนาควรหาสปอนเซอร์ เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรม โดยขอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พิจารณาเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการจัดหาสปอนเซอร์ และราคาค่าวิทยากร ได้แก่ 
      ๑. การกําหนดเวลา และราคาของสปอนเซอร ์
       ๒. การกําหนดค่าวิทยากร 
       ๓. การกําหนดแพคเกจสปอนเซอร์ 
      ๔. การใส่โลโก้ของสปอนเซอร์ 
    คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สรุป
หลักเกณฑ์ในการจัดหาสปอนเซอร์ และราคาค่าวิทยากร ดังน้ี 
       ๑. คณะอนุกรรมการท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจสปอนเซอร์ และราคาค่าวิทยากร 
ขอให้นําข้อมูลมาแบ่งปัน ผ่าน Application LINE : คณะอนุกรรมการ อพส. ๑๘  
      ๒. หลักเกณฑ์ในการจัดหาสปอนเซอร์ และราคาค่าวิทยากร ขอให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณา ผ่าน Application LINE : คณะอนุกรรมการ อพส. ๑๘ ในภายหลัง 
 
     มติที่ประชุม : ๑. เงินกองทุนของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สามารถนํามาจ่ายค่าวิทยากรได้ 
               ๒. คณะอนุกรรมการท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจสปอนเซอร์ และ
ราคาค่าวิทยากร ขอให้นําข้อมูลมาแบ่งปัน ผ่าน Application LINE : คณะอนุกรรมการ อพส. ๑๘ 
               ๓. หลักเกณฑ์ในการจัดหาสปอนเซอร์ และราคาค่าวิทยากร ขอให้
คณะอนุกรรมการพิจารณา ผ่าน Application LINE : คณะอนุกรรมการ อพส. ๑๘ ในภายหลัง 
 
   ๔.๒ เรื่อง กําหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘ 
    ประธานฯ ขอให้พิจารณาเรื่อง กําหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘ เนื่องจากครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของชุดที่ ๑๘ จึง
ขอเสนอระยะเวลาในการจัดประชุมรูปแบบออนไลน์ คือ ทุก ๒ เดือน ต่อครั้ง เช่นเดียวกับคณะกรรมการกลุ่มงาน 
หรือทุก ๓ เดือน ต่อครั้ง เช่นเดียวกับที่เคยจัดประชุมมา หากมีเรื่องที่ต้องหารือก่อนถึงเวลาที่กําหนดไว้ จะจัดการ
ประชุมเป็นกรณีไป โดยขอให้คณะผู้บริหารพิจารณา เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดจัดการประชุมครั้งต่อไป 
    ที่ปรึกษา (ดร.จอมขวัญ ผลภาษี) แจ้งว่า เห็นด้วยกับการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ 
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คลี่คลาย ค่อยกําหนดจัดประชุมในสถานท่ีอีกครั้ง 
และการกําหนดจัดการประชุมทุก ๒ เดือน ต่อครั้ง เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์กับการบริหารงานเป็นอย่างมาก                    



๒๒ 
 

    ที่ปรึกษา (อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์) แจ้งว่า เห็นด้วยตามที่ประธานฯ 
เสนอมา คือ จัดการประชุมทุก ๓ เดือน ต่อครั้ง เป็นเวลาที่เหมาะสม ส่วนการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ จะช่วย
ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง และทําให้คณะอนุกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมได้มากกว่าการประชุมในสถานที่ 
และควรให้มีการศึกษาดูงานเพ่ือจะได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกรณีไป                          
     
     มิติที่ประชุม : จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘ ทุก ๓ เดือน ต่อครั้ง ส่วนคณะอนุกรรมการกลุ่มย่อย จัดประชุมทุก ๒ เดือน ต่อครั้ง 
หากมีเรื่องที่ต้องหารือก่อนถึงเวลาท่ีกําหนดไว้ จะจัดการประชุมเป็นกรณีไปผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
 
   ๔.๓ เรื่อง หัวข้อสําหรับการจัดอบรมรูปแบบออนไลน ์
    ประธานฯ ขอให้พิจารณาเรื่อง หัวข้อสําหรบัการจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ โดยสอบถาม
คณะอนุกรรมการทุกท่านมีความประสงค์จะให้จัดอบรมในหัวข้อใด สําหรับการจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ 
    คณะอนุกรรมการ มีความเห็นว่าควรจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ ในห้วข้อ “ลิขสิทธ์ิ”เพราะ
มีความสําคัญ และจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ทุกสถาบัน  
    ประธานฯ แนะนําว่า วิทยากรควรบรรยายในเรื่อง “ลิขสิทธิ์” ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และ
ทุกสถาบันสามารถนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
    อาจารย์อภัย ประกอบผล จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย แจ้งว่า แนะนําให้ติดต่อวิทยากร
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาเป็นวิทยากร และเชิญชวนบรรณารักษ์จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมฟังการ
อบรมในหัวข้อ “ลิขสิทธิ์และการใช้ข้อมูลที่เป็นธรรม” โดยแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมจดข้อคําถามที่ต้องการทราบ 
และส่งให้วิทยากรก่อน เพื่อวิทยากรจะได้บรรยายในเรื่องที่ผู ้เข้าร่วมอบรมต้องการ เพื่อจะได้ตรงกับงานของ
บรรณารักษ์ให้มากที่สุด 
    ที่ปรึกษา (ดร.จอมขวัญ ผลภาษี) ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมจาก อาจารย์อภัย ประกอบผล 
ว่า ควรมีวิทยากรหลายท่าน และมีความรู้เก่ียวกับห้องสมุดโดยตรง เพ่ือผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์มากย่ิงขึ้น  
                    อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ เสนอรายช่ือ วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
หัวข้อ “ลิขสิทธิ์” คือ ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ สํานักหอสมุดแห่งชาติ ผ่าน
ช่องทาง Chat ของระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom    
    ผู้ร่วมประชุมในกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เสนอชื่อวิทยากร 
คือ ดร.เทอดศักด์ิ ไมเ้ท้าทอง ผ่าน Application LINE กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
    มติที่ประชุม : จัดการอบรมรปูแบบออนไลน์ ในหัวข้อเก่ียวกับเรื่อง “ลิขสิทธิใ์นงาน
ของห้องสมุด”  
 



๒๓ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
   ๕.๑ เรื่อง การนําเสนอฐานข้อมูลเพื่อจัดซ้ือของผู้แทนจําหนา่ย 
    ประธานฯ หารือเรื่อง การนําเสนอฐานข้อมูลเพื่อจัดซื้อของผู้แทนจําหน่าย เนื่องจาก
ผู้บริหารบางสถาบันยังไม่ได้ตอบรับในการจัดซื้อฐานข้อมูล โดยเบื้องต้นได้หารือ และมีมติจะดําเนินการจัดซื้อ
ฐานข้อมูล เพื่อนํามาใช้งานร่วมกัน ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจควรจัดเวลาให้ตัวแทนจําหน่ายฐานข้อมูล
นําเสนอฐานข้อมูลต่าง ๆ และผู้บริหารสถาบันที่เก่ียวข้องเข้าร่วมฟังการนําเสนอพร้อมกัน หากผู้แทนจําหน่ายติดต่อ
มาจะได้แจ้งช่องทางในการประสานงานไว้เพียงจุดเดียวกันเพ่ือจะได้ง่ายต่อการประสานงาน   
    ที่ปรึกษา (ดร.จอมขวัญ ผลภาษี) แจ้งว่า เห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอมา เนื่องจาก
ในการจัดประชุมในแต่ละครั้งจะเสียโอกาสในการฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารคณะกรรมการกลุ่มย่อย ดังน้ันควรแยก
จัดการนําเสนอเป็นกรณีไป ควรแจ้งให้ผู้แทนจําหน่ายที่จะมานําเสนอฐานข้อมูล เตรียมข้อมูลสําหรับการนําเสนอให้
ครอบคลุมทุกด้าน และจัดทําฟอร์มลงทะเบียนเพ่ือทดลองใช้ฐานข้อมูล เพ่ือรวบรวมสถาบันที่สนใจ และมีข้อมูลเพ่ือใช้
ต่อรองกับผู้แทนจําหน่ายต่อไป 
    ประธานฯ สอบถามว่า ควรแจ้งให้ผู้แทนจําหน่ายทราบว่า พร้อมให้ทําการนําเสนอข้อมูล
ต้ังแต่หลังวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
    ผู้ร่วมประชุมทกุท่านเห็นด้วยตามท่ีประธานฯ เสนอมา 
 
    มติที่ประชุม : ๑. จัดการนําเสนอฐานข้อมูลเป็นกรณีไป โดยแยกจากการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
                ๒. แจ้งผู ้แทนจําหน่ายที ่จะนําเสนอฐานข้อมูล ให้เตรียมข้อมูล
สําหรับการนําเสนอให้ครอบคลุมทุกด้าน และจัดทําฟอร์มลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฐานข้อมูล 
                ๓. เริ่มให้ผู้แทนจําหน่ายนําเสนอข้อมูลได้ตั้งแต่หลังวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
     
   ๕.๒ เรื่อง การทํา MOU กับสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    อาจารย์อภัย ประกอบผล จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย หารือเรื่อง การทํา MOU กับ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๗ ได้ดําเนินการลงนาม MOU กับสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น 
ปัจจุบันยังมีอีกหลายสถาบันที่ยังไม่ได้ลงนาม จึงขอฝากประธานฯ ชุดที่ ๑๘ ประสานต่อ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ต่อไป 
    ที่ปรึกษา (อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์) แจ้งว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการทํา MOU 
กับสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ข้อตกลงร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม 
ผู ้อํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ การเซ็นสัญญานั ้นหมายถึงเซ็นในนาม



๒๔ 
 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถ้าสถาบันไหนสะดวกเตรียม
เอกสารครบสามารถติดต่อกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เลย โดยติดต่อกับนายธนัช บุญจันทร์ (โต้ง) เพราะใน
สัญญาที่เซ็นร่วมกันระบุระยะเวลาความร่วมมือ คือ ๓ ปี ปัจจุบันคงเหลือเวลาเพียง ๑ ปี จะครบสัญญา ดังนั้นต้อง
สอบถามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าสามารถทําต่อได้เลย หรือต้องครบ ๓ ปี จึงเริ่มต้นใหม่ ทั้งนี้ขอฝากประธานฯ 
ชุดที่ ๑๘ ประสานต่อด้วย 
    อาจารย์นันทิยา จรูญแสง จากมหาวิทยาลัยอีสเทร์น แจ้งว่า รองศาสตราจารย์ ดร.อมร 
เพชรสม แจ้งว่า ต้องครบกําหนด ๓ ปี จึงสามารถเร่ิมทํา MOU ฉบับใหม่ได้  
    ประธานฯ รับดําเนินการประสานงานการทํา MOU กับสํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับต่อไป 
 
    มติที่ประชุม : ๑. การทํา MOU กับสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต้องรอให้สัญญาฉบับเดิมหมดอายุ จึงจะสามารถลงนามฉบับต่อไปได้ 
                     ๒. ประธานฯ รับดําเนินการประสานงานการทํา MOU กับสํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับต่อไป 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(นางสาวนิรชา ภูสามารถ) 
ผู้ช่วยเลขานุการ ๒ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวจันทร์จิรา นกงาม) 
ผู้ช่วยเลขานุการ ๓ 

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

(ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี) 
ประธาน 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 



๒๕ 
 

ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
การประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 

 

 
 

 



๒๖ 
 

 


