
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  ครั้งที ่๒/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

การประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าประชุม 
  ๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง    มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ที่ปรึกษำ 
   (ดร.จอมขวัญ ผลภำษี) 
  ๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยรังสิต ที่ปรึกษำ 
   (ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ) 
  ๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด                       มหำวิทยำลัยศรีปทุม ประธำน 
   (ดร.อภิรดี อ ำนรรฆมณี)                                                          
  ๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด       มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ                 รองประธำนคนที่ ๑        
   (อำจำรย์เบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชำ) 
  ๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์สุจิตรำ แร่มี) 
  ๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรรณสำร     มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์บุญญำพร มำรุ่งเรือง) 
  ๗. หวัหน้ำศูนย์วิทยบริกำรและหอสมุด     มหำวิทยำลัยคริสเตียน  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์ธัญญรัตน์ หวำนแท้) 
  ๘. ที่ปรึกษำส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์กมลศรี ฤกษ์สมุทร) 
  ๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร  อนุกรรมกำร 
   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อุไรรัตน์ มณีรัตนำศักดิ์) 
๑๐. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยธนบุรี  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์กุลยำ สุขพงษ์ไทย) 
๑๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดและสำรสนเทศ   มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์) 
๑๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนำนำชำติเอเชีย-แปซิฟิก อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์ดวงใจ วงษ์เศษ) 
๑๓. หัวหน้ำงำนส ำนักหอสมุด      มหำวิทยำลัยเนชั่น (ศูนย์กำรศึกษำ  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์กำญจนำ ศรีชัยตัน)    เนชั่นทำวเวอร์ กรุงเทพ) 
 



๒ 

 

๑๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดและหอจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยพำยัพ  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์พิชัย วิมลไชยพร) 
๑๕. หัวหน้ำส ำนักวิทยบริกำร      มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์วณิชำกร แก้วกัน) 
๑๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุกรรมกำร 
   และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   (อำจำรย์ประกำยรัตน์ ใจเที่ยง) 
๑๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรรณำสำรและสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล บรรณำรักษ์ 
   (อำจำรย์อุษำ ไขขุนทด)  
๑๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น  อนุกรรมกำร 
      (อำจำรย์ประกอบเกียรติ ตังคณะสิงห์) 
๑๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยสยำม  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์สุธน สุภำวงศ์)  
๒๐. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรสนเทศ    มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์สุภำพร ชัยธัมมะปกรณ์) 
๒๑. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มหำวิทยำลัยหำดใหญ่  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์ณธัชสร จุติสงขลำ) 
๒๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง    มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์นันทิยำ จรูญแสง) 
๒๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์เยำวภำนี รอดเพ็ชร) 
๒๔. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ    วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้  อนุกรรมกำร 
   และสื่อกำรศึกษำ 
   (ดร.พวงรัตน์ จินพล) 
๒๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์อภัย ประกอบผล) 
๒๖. หัวหน้ำห้องสมุด       วิทยำลัยสันตพล อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์ศินีนำถ ขันดอกไม้) 
๒๗. หัวหน้ำห้องสมุด       สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์ศิริกัลยำ ธรรมสร้ำงสรร)      
๒๘. หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร       สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์สุพิศ บำยคำยคม) 
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๒๙. นำงณปภัช จรูญไภษัชคุรุ      มหำวิทยำลัยศรีปทุม  เหรัญญิก 
๓๐. นำงสำวภัคภิญญำ สว่ำงวงศ์    มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี เลขำนุกำร 
๓๑. นำงสำวชิดชนก สิรวิันต์       มหำวิทยำลัยศรีปทุม ผู้ช่วยเลขำนุกำร ๑ 
๓๒. นำงสำวนิรชำ ภูสำมำรถ      มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี  ผู้ชว่ยเลขำนุกำร ๒ 
๓๓. นำงสำวจันทร์จิรำ นกงำม     มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี ผู้ช่วยเลขำนุกำร ๓ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. อำจำรย์เสำวรส อังคนำ      มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี บรรณำรักษ์ 
  ๒. อำจำรย์สมศรี อ้นประดิษฐ์    มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี บรรณำรักษ์ 
  ๓. อำจำรย์มัฑนำ สุวรรณ      มหำวิทยำลัยเกริก   บรรณำรักษ์ 
  ๔. อำจำรย์สมร อุ่นวิเศษ      มหำวิทยำลัยเกริก   บรรณำรักษ์ 
  ๕. อำจำรย์ศิริรัตน์ บุญเตำชู      มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต บรรณำรักษ์ 
  ๖. อำจำรย์ปำริชำด สำมเพชรเจริญ     มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต บรรณำรักษ์ 
  ๗. อำจำรย์อัญชลี ฤทธิเรือง      มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต บรรณำรักษ์ 
  ๘. อำจำรย์ธนภำ ไทยเจริญ      มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ   บรรณำรักษ์ 
  ๙. อำจำรย์อ ำไพรวรรณ ขุนภักดิ์นำ   มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ   บรรณำรักษ์ 
๑๐. อำจำรย์สันติรำชย์ เลิศมณี     มหำวิทยำลัยชินวัตร   บรรณำรักษ์ 
๑๑. อำจำรย์รัตนำ พรหมสวัสดิ์    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร   บรรณำรักษ์ 
๑๒. อำจำรย์ปรำงทิพย์ ทับทอง    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร   บรรณำรักษ์ 
๑๓. อำจำรย์พงศ์นรินทร์ คงสม     มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ บรรณำรักษ์ 
๑๔. อำจำรย์วนิดำ เกษรนวล      มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ บรรณำรักษ์ 
๑๕. อำจำรย์เสำวนีย์ จันทร์สดีำ    มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ บรรณำรักษ์ 
๑๖. อำจำรย์เพ่ิมทรัพย์ ศรีสุวรรณ    มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ บรรณำรักษ์ 
๑๗. อำจำรย์วรรณิภำ กังละ      มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ บรรณำรักษ์ 
๑๘. อำจำรย์จงกลนี ควรเสนำ     มหำวิทยำลัยนำนำชำติเอเซีย-แปซิฟิก บรรณำรักษ์ 
๑๙. อำจำรย์เสำวณีย์ ทองใบ      มหำวิทยำลัยนำนำชำติเอเซีย-แปซิฟิก บรรณำรักษ์ 
๒๐. อำจำรย์รังศิมำ ค ำแสน      มหำวิทยำลัยพำยัพ   บรรณำรักษ์ 
๒๑. อำจำรย์รุ่งลำวัลย์ ทัพมีบุญ    มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต บรรณำรักษ์ 
๒๒. อำจำรย์สุปรียำ มหำสมบัติกุล    มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ บรรณำรักษ์ 
๒๓. อำจำรย์สุดำ ทองชิว      มหำวิทยำลัยสยำม บรรณำรักษ์ 
๒๔. อำจำรย์สุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์    มหำวิทยำลัยสยำม บรรณำรักษ์ 
๒๕. อำจำรย์คมเดช บุญประเสริฐ    มหำวิทยำลัยสยำม บรรณำรักษ์ 
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๒๖. อำจำรย์พรรณี จิวพุทธิธรรม    มหำวิทยำลัยสยำม บรรณำรักษ์ 
๒๗. อำจำรย์ณัชชำ เดชำเต็งประทีป    มหำวิทยำลัยสยำม บรรณำรักษ์ 
๒๘. อำจำรย์ไพลิน จับใจ      มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บรรณำรักษ์ 
๒๙. อำจำรย์ณัฐชยำ วชิรปัทมำ    มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บรรณำรักษ์ 
๓๐. อำจำรย์ดุษษำ โชติกวิบูลย์     มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บรรณำรักษ์ 
๓๑. อำจำรย์ธนิกำ ย่องไธสง      วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก  บรรณำรักษ์ 
๓๒. อำจำรย์พัชรินทร์ ยั่งยืน      วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก  บรรณำรักษ์ 
๓๓. อำจำรย์อรทัย พรหมเพศ     วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ บรรณำรักษ์ 
๓๔. อำจำรย์เกษร วิทยำเกษตร์    วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ บรรณำรักษ์ 
๓๕. อำจำรย์กมลกำ แดงสกุล     วิทยำลัยสันตพล บรรณำรักษ์ 
๓๖. อำจำรย์บุณยนุช วงศ์ไชยเสรี    สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ บรรณำรักษ์ 
๓๗. อำจำรย์เพ็ญพรรณ เพ็งพิน    สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ บรรณำรักษ์ 
๓๘. อำจำรย์ภีมวัจน์ ตั้งจิตต์วรกำร    สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ บรรณำรักษ์ 
๓๙. อำจำรย์สิริพร จุลกะเศียน     สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ บรรณำรักษ์ 
๔๐. อำจำรย์ศุภกัญญำ กุศลพลำเลิศ    สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ บรรณำรักษ์ 
๔๑. อำจำรย์จุฬำลักษณ์ พิมพ์เจริญ    สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ บรรณำรักษ์ 
๔๒. อำจำรย์รจนีย์ นำรินนท์      สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บรรณำรักษ์ 
๔๓. อำจำรย์ปรัชญำวรรณ จันทะขำน   สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บรรณำรักษ์ 
๔๔. อำจำรย์สุภำพร ซือสูงเนิน     มหำวิทยำลัยกรุงเทพ บรรณำรักษ์ 
๔๕. อำจำรย์พิมพินี ด ำสงค์      มหำวิทยำลัยกรุงเทพ บรรณำรักษ์ 
๔๖. อำจำรย์รัศมี ประทำ      สถำบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ บรรณำรักษ์ 
๔๗. อำจำรย์กิตติธัช วงศ์ธรรมำ    สถำบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ บรรณำรักษ์ 
๔๘. อำจำรย์ปนัดดำ บุญสิงห์      มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย บรรณำรักษ์ 
๔๙. อำจำรย์ธนภร กำญจนเลขำ    มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย บรรณำรักษ์ 
๕๐. อำจำรย์นุษำ สุขบุญพันธ์     มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย บรรณำรักษ์ 
๕๑. อำจำรย์ศันสนีย์  อดทน      มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย บรรณำรักษ์ 
๕๒. อำจำรย์ไพจิตร เกิดอยู่       มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณำรักษ์ 
๕๓. อำจำรย์วรวิช พุฒิวิสำรทภำคย์    มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณำรักษ์ 
๕๔. อำจำรย์ชัยวุฒิ บุตตัสสะ      มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณำรักษ์ 
๕๕. อำจำรย์ศิรพร แป้นสุวรรณ    มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณำรักษ์ 
๕๖. อำจำรย์นิภำรัตน์ ชัยประสิทธิ์    มหำวิทยำลัยศรีปทุม บรรณำรักษ์ 
๕๗. อำจำรย์อัญชลี ค ำทอง      มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี บรรณำรักษ์ 
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๕๘. อำจำรย์นภสร ศรีวิลัย      มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี บรรณำรักษ์ 
๕๙. อำจำรย์สุเวทย์ เทวรินทร์     มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี บรรณำรักษ์ 
๖๐. อำจำรย์มณฑิรำ ปัญญวัฒนกิจ    มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี บรรณำรักษ์ 
๖๑. อำจำรย์ธนัชชำ นัทธีวำนชิ     มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี บรรณำรักษ์ 
๖๒. อำจำรย์สมเกียรติ กิติวินิต     มหำวิทยำลัยศรีปทุม Admin Zoom Meeting 
๖๓. อำจำรย์เสรี ช่วยควำมดี      มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี Admin Zoom Meeting 
   
รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม 
  ๑. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรเรียนรู้และหอสมุด   มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ปรึกษำ 
   (อำจำรย์ภคพร อ ำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์) 
  ๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดและพ้ืนที่กำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ รองประธำนคนที่ ๒ 
   (ดร.อัฎฐิภำ จุลพิสิฐ) 
  ๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์ภัทรศิริร์ สิริวรำเกียรติ) 
  ๔ หัวหน้ำฝ่ำยวิทยบริกำร (ห้องสมุด)    มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและ  อนุกรรมกำร 
   (ผศ.สุนีรัตน์ ศรีโสภำ)      เทคโนโลยีอีสเทิร์น 
  ๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยเกริก  อนุกรรมกำร 
   (รศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง) 
  ๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยี   มหำวิทยำลัยชินวัตร อนุกรรมกำร  
   (ดร.ประชุมพร นิรัติศยกุล) 
  ๗. หวัหน้ำส่วนหอสมุด       มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น  อนุกรรมกำร  
  ๘. ผู้อ ำนวยกำรห้องสมุดและสำรสนเทศ    มหำวิทยำลัยตำปี  อนุกรรมกำร 
  ๙. หวัหน้ำศูนย์บรรณสำร และสื่อกำรศึกษำ   มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่  อนุกรรมกำร 
      (อำจำรย์สมเกียรติ ค ำสุข) 
๑๐. ผู้อ ำนวยกำรห้องสมุด       มหำวิทยำลัยนำนำชำติแสตมฟอร์ด  อนุกรรมกำร 
๑๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยปทุมธำนี อนุกรรมกำร 
       (อำจำรย์นพัฒน์ษร แววศรี) 
๑๒. หัวหน้ำห้องสมุด        มหำวิทยำลัยพิษณุโลก  อนุกรรมกำร 
๑๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยฟำฏอนี  อนุกรรมกำร 
     (อำจำรย์อิบรอฮิม อัลมุสฏอฟำ) 
๑๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยภำคกลำง  อนุกรรมกำร 
 



๖ 

 

๑๕. ผู้อ ำนวยกำรหอสมุดกลำง     มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต   อนุกรรมกำร 
       (อำจำรย์สมฤดี หัตถำพงศ์) 
๑๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยรำชธำนี  อนุกรรมกำร 
๑๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์  อนุกรรมกำร 
๑๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) อนุกรรมกำร 
๑๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง    มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์  อนุกรรมกำร 
๒๐. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     วิทยำลัยเชียงรำย  อนุกรรมกำร 
๒๑. หัวหน้ำห้องสมุดและวิทยบริกำร    วิทยำลัยเซนต์หลุยส์  อนุกรรมกำร 
๒๒. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยบริกำร     วิทยำลัยดุสิตธำนี  อนุกรรมกำร 
๒๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     วิทยำลัยทองสุข  อนุกรรมกำร 
      (อำจำรย์อธิพงษ์ คิดดี) 
๒๔ หัวหน้ำห้องสมุด        วิทยำลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  อนุกรรมกำร 
๒๕. หัวหน้ำส ำนักหอสมุด       วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์พิชชภำ นิมำ) 
๒๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     วิทยำลัยนครรำชสีมำ  อนุกรรมกำร 
๒๗. หัวหน้ำห้องสมุด        วิทยำลัยนอร์ทเทิร์น  อนุกรรมกำร 
๒๘. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยบริกำร     วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ  อนุกรรมกำร 
๒๙. หัวหน้ำห้องสมุด        วิทยำลัยพุทธศำสนำนำนำชำติ  อนุกรรมกำร 
๓๐. หัวหน้ำหอสมุด        วิทยำลัยแสงธรรม  อนุกรรมกำร 
๓๑. หัวหน้ำห้องสมุด        วิทยำลัยอินเตอร์เทคล ำปำง  อนุกรรมกำร 
๓๒. หัวหน้ำห้องสมุด        สถำบันรัชต์ภำคย์  อนุกรรมกำร 
๓๓. หัวหน้ำห้องสมุด        สถำบันอำศรมศิลป์  อนุกรรมกำร 
 
เริ่มประชุม       เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
                    ดร.อภิรดี อ ำนรรฆมณี ประธำนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชน ชุดที่ ๑๘ กล่ำวต้อนรับ และเปิดประชุม  
 
  เลขำนุกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  การรับรองรายงานการประชุม 
        รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔   
   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
                       ๓.๑ การด าเนินงานของกลุ่มงาน ๒ กลุ่ม 
    ๓.๑.๑ ประธานฯ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ) 
รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
     ๓.๑.๑.๑ ด้ำนบริกำร ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมกำรยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุด (ILL tracking) มี ๓ ส่วน ดังนี้ 
           ส่วนที่ ๑ เชื่อมโยงลิงก์จำก Google Site ไป OPAC ของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ 
ที่เข้ำร่วม 
           ส่วนที่ ๒ กำรบันทึกรำยกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศใน Google 
Form 
           ส่วนที่ ๓ กำรติดตำมทรัพยำกรสำรสนเทศใน Google Sheet ดังกล่ำว 
     โดยกลุ่มงำนบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีมติให้น ำมำเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือ
พิจำรณำทดลองใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุด  (ILL tracking) 
ต่อไป 
     ประธำนฯ (ดร.อภิรดี อ ำนรรฆมณี) แนะน ำว่ำ เป็นระบบที่มีประโยชน์ หำกสถำบันใด
สนใจและเห็นพอ้งต้องกัน สำมำรถน ำไปใช้งำนร่วมกันได้   
     ๓.๑.๑.๒ ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
           - ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “บทบำทของบุคลำกรห้องสมุดในยุคดิจิทัล” วันที่ ๑๐ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
           - ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “แรงบันดำลใจในกำรท ำงำนสร้ำงจำกไหนดี” วันที่ ๑๗ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕   
     ๓.๑.๑.๓ ด้ำนกำรศึกษำดูงำน ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็น เรื่อง กำรไปศึกษำดูงำน
ที่หอสมุดแห่งชำติ โดยจะศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดเก็บคลังสำรสนเทศดิจิทัล ก ำหนดจัดกำรศึกษำดูงำนไว้ประมำณเดือน
ตุลำคม ๒๕๖๕ มีผลส ำรวจ คือ มีผู้สนใจจะร่วมศึกษำดูงำนด้วยควำมสมัครใจ จ ำนวน ๗ คน 
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     ๓.๑.๑.๔ ด้ำนกำรอบรม ด ำเนินกำรจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรออนไลน์ จ ำนวน ๒ ครั้ง 
ดังนี้ 
           - ครั้งที ่ ๑ หัวข้อ “ทักษะกำรโค้ชเพื่อให้บริกำรอย่ำงเข้ำใจและได้ใจ
ผู้ใช้บริกำร” วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ วิทยำกร คือ อำจำรย์สุชำดำ อวยจินดำ (โค้ชออนซ์) มีผู้เข้ำร่วมอบรมจำก
หน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน ๒๗ ท่ำน ผู้เข้ำร่วมที่สังกัดกลุ่มงำนบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน ๒๐ คน 
           - ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรห้องสมุด”วันที่ 
๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ วิทยำกร คือ อำจำรย์วรภูมิ แสงแก้ว จำกสำขำวิชำภำษำอังกฤษสื่อสำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยสยำม 
มีผู้เข้ำร่วมอบรมจำกหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน ๖๐ ท่ำน ผู้เข้ำร่วมที่สังกัดกลุ่มงำนบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จ ำนวน ๓๖ คน 
     ๓.๑.๑.๕ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมประสงค์จะท ำ Content Sharing (Digital 
Content Directory Portal Web) คือ แต่ละมหำวิทยำลัย สำมำรถสืบค้นหำลิงก์ที่เกี่ยวกับวิชำกำรในแต่ละรำยวิชำ
ให้อยู่ในฐำนข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้นักศึกษำของแต่ละสถำบันที่สังกัดในกลุ่ม อพส. สำมำรถค้นหำรำยวิชำที่คล้ำยกัน
ได้จำกลิงก์ที่ได้รวบรวมไว้ แต่ต้องชะลอกำรจัดท ำไว้ก่อน เนื่องจำกมีภำระงำนหลำยอย่ำง และยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่ที่
ช ำนำญกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) มำช่วยในกำรเขียนโปรแกรม 
     ๓.๑.๑.๖ สภำพปัจจุบันของกลุ่มงำนบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีสมำชิกจำก
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน จ ำนวน ๗๒ แห่ง แบ่งเป็น มหำวิทยำลัยเอกชน จ ำนวน ๔๒ แห่ง สถำบันเอกชน 
จ ำนวน ๑๑ แห่ง และวิทยำลัยเอกชน จ ำนวน ๑๙ แห่ง 
     ๓.๑.๑.๗ กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ของกลุ่มงำนบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ดังนี้   
          - จุดเด่น คือ มีควำมใส่ใจควำมรู้สึกของผู้อ่ืนมีควำมรับผิดชอบ 
          - จุดด้อย คือ มีควำมเกรงใจมำกเกินไป 
          - โอกำส คือ มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่หลำกหลำย และมีสื่อออนไลน์ในกำร
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
          - อุปสรรค คือ ผู้บริหำรยังไม่ค่อยเห็นควำมส ำคัญของกลุ่ม และควำมร่วมมือ
ในกำรด ำเนินงำนไม่เพียงพอ 
      ที่ประชุม รับทราบ 
 
                        ๓.๑.๒ ประธานฯ กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (อาจารย์พรรณี 
จิวพุทธิธรรม) รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
     ๓.๑.๒.๑ แผนกำรประชุมกลุ่มงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ จัดกำร
ประชุมออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Zoom ทุก ๒ เดือน มีผลกำรด ำเนินงำน คือ ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๔ - 
สิงหำคม ๒๕๖๕ จัดกำรประชุม จ ำนวน ๓ ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมประชุมดังนี้ 



๙ 

 

          - ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ จ ำนวน ๔๐ คน จำก ๒๕ สถำบัน 
          - ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๔ มีนำคม ๒๕๖๕ จ ำนวน ๓๐ คน จำก ๑๗ สถำบัน 
          - ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๕ จ ำนวน ๔๑ คน จำก ๑๗ สถำบัน 
     ๓.๑.๒.๒ โครงกำรพัฒนำหัวเรื่องใหม่โดยผ่ำน Google.doc เป็นโครงกำรต่อเนื่อง 
กำรด ำเนินงำน คือ น ำเสนอหัวเรื่อง และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำทุกครั้งที่มีกำรจัดประชุม มีผลกำรด ำเนินงำน คือ 
ผู้รับผิดชอบ คือ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยได้ Update ข้อมูลไว้ที่ https://shorturl.asia/YbItR 
     ๓.๑.๒.๓ โครงกำรรวบรวมแหล่ง Open Access eBook & eJournal กำรด ำเนินงำน 
คือ รวบรวมแหล่ง และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำทุกครั้งที่มีกำรจัดประชุม ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ คือ มหำวิทยำลัย
สยำม ได้รวบรวมรำยชื่อแหล่ง Open Access และ Update ไว้ที่เว็บไซต์ e-library ห้องสมุด มหำวิทยำลัยสยำม 
หรือสำมำรถเข้ำดูได้จำก https://e-library.siam.edu/open-access-database 
     ๓.๑.๒.๔ โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)/ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม 

ห้องสมุดสีเขียวสู่ส ำนักงำน 
สีเขียว 

วันศุกร์ที่ ๔ มีนำคม ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  โดย อำจำรย์นฤมล พฤกษศิลป์  รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต 
เป็นวิทยำกรแบ่งปันควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร
และกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว และส ำนักงำน
สีเขียว 

https://shorturl.asia/5fPxs 

UNION CATALOG :  
กำรน ำเข้ำข้อมูล
บรรณำนุกรม  
(โครงกำรต่อเนื่อง) 

แบ่งปันควำมรู้ในรูปแบบ Flow Chart และคู่มือ 
โดย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต รับผิดชอบจัดท ำ
คู่มือตำมต้นแบบของหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้ำน
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

https://shorturl.asia/C3Jk6 

กำรน ำเข้ำข้อมูล TDC -
ThaiLIS Digital 
Collection 

แบ่งปันควำมรู้ในรูปแบบ Flow Chart และคู่มือ 
โดย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับผิดชอบจัดท ำ
Flow Chart และมหำวิทยำลัยรังสิตรับผิดชอบ
จัดท ำคู่มือกำรน ำเข้ำข้อมูล TDC-ThaiLIS Digital 
Collection เนื่องจำก ThaiLIS ยังไม่มีคู่มือกำร
น ำเข้ำข้อมูล ซึ่งมหำวิทยำลัยรังสิตได้จัดท ำไว้แล้ว 
และจะน ำมำเผยแพร่ในโอกำสต่อไป 

- 

      



๑๐ 

 

     ๓.๑.๒.๕ โครงกำรพัฒนำทักษะใหม่ (UpSkill/ ReSkill) บุคลำกรกลุ่มงำนพัฒนำและ
วิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ วำงแผนไว้ ๒ กิจกรรม คือ 
  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม 
กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ทักษะ
กำรสร้ำงสื่อมัลติมีเดีย
ส ำหรับบรรณำรักษ์ใน 
ยุคดิจิทัล 

วันพุธที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมให้ควำมรู้
ในกำรประชุมของกลุ่มงำน โดยจัดกิจกรรมเรื่อง 
กำรน ำ Line Notify มำประยุกต์ใช้ในงำนห้องสมุด 
วิทยำกร คือ อำจำรย์พรรณี จิวพุทธิธรรม ประธำน
กลุ่มงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
และหัวหน้ำแผนกพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ส ำนั กห อส มุ ด และท รั พ ย ำก รส ำรส น เท ศ 
มหำวิทยำลัย สยำม  

https://shorturl.asia/7IETO 

กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำน
ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล  

น ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรประชุมวิชำกำรหอสมุด
แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๕ เรื่อง “บทบำทและกำร
ปรับตัวของห้องสมุดในยุคดิจิทัล : The changing 
roles of libraries in the digital age” มำแจ้งใน
กลุ่มงำนฯ ซึ่งมีองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ เช่น กำรจัดกำร
และดูแลรักษำสำรสนเทศดิจิทัล , กำรจัดกำร
สำรสนเทศดิจิทัลในห้องสมุด, น ำเสนอข้อมูลให้
น่ำสนใจด้วย Data Visualization, พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกับงำนห้องสมุด, และสำรสนเทศ
ดิจิทัล : ลิขสิทธิ์และกำรใช้งำนอย่ำงเป็นธรรม 
เป็นต้น โดยสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำรองค์
ควำมรู้ข้ำงต้นได้  และยกเลิกกำรจัดกิจกรรม 
เนื่องจำกกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบ
และเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันอังคำรที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๔ มีมติจะจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ ใน
หัวข้อเกี่ยวกับ “ลิขสิทธิ์ในงำนของห้องสมุด”  

https://shorturl.asia/DFABj 

        
 



๑๑ 

 

     ๓.๑.๒.๖ โครงกำรแบ่งปันควำมรู้สู่ชุมชน ลักษณะกิจกรรม คือ มอบหนังสือให้โรงเรียน/
ชุมชน  
          ผลกำรด ำเนินงำน คือ ที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรกลุ่มงำนพัฒนำและวิเครำะห์
ทรัพยำกรสำรสนเทศ มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนลักษณะกิจกรรมจำกกำรมอบหนังสือให้ชุมชนเป็นรูปแบบอ่ืน เนื่องจำก
รูปแบบเดิมไม่ตอบสนองกับควำมต้องกำรของชุมชน หรืออำจจัดโครงกำรอ่ืนทดแทน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมกำรกลุ่มงำน
พัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ ยังไม่มีข้อสรุป จึงขอน ำกลับไปคิด และจะน ำมำเสนอในที่ประชุมกลุ่มงำน
พัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ ครั้งต่อไป 
 
          ปัจจุบันในกลุ่ม Line ของงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ มี
สมำชิก จ ำนวน ๔๒ ท่ำน จำก ๒๐ สถำบัน หำกบรรณำรักษ์ท่ำนใดยังไม่ได้เข้ำร่วมกลุ่ม Line สำมำรถเข้ำร่วมกลุ่มได้ 
      ที่ประชุม รับทราบ 
 
                       ๓.๒ เรื่อง การใช้งบประมาณในการจัดโครงการ/ กิจกรรม 
      ประธำนฯ ชี้แจงเรื่อง กำรใช้งบประมำณในกำรจัดโครงกำร/ กิจกรรม หำกกลุ่มงำนใดมี
ควำมประสงค์จะใช้งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ สำมำรถขอใช้งบประมำณของ อพส. ได้ โดยขอให้ท ำโครงกำร/
กิจกรรม ชี้แจงรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ และน ำเสนอมำที่ ประธำนฯ เพ่ือน ำไปเสนอให้ที่ปรึกษำ และผู้บริหำร
ทุกท่ำนพิจำรณำกำรใช้งบประมำณต่อไป 
      ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
    ๔.๑ เรื่อง นายกสมาคม สสอท. และคณะผู้บริหาร 
           อำจำรย์ปนัดดำ บุญสิงห์ (ผู้แทน ดร.จอมขวัญ ผลภำษี ที่ปรึกษำ) รำยงำนต่อที่ประชุม
ว่ำ ดร.พรชัย มงคลวนิช หมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งนำยกสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทยใน
พระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (สสอท.) โดยมี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิกำรบดี วิทยำลัย
เซำธ์อีสท์บำงกอก ได้รับเกียรติให้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสมำคมแทน ปีวำระ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ 
      ที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๔.๒ เรื่อง  การเปลี่ยนผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
      เลขำนุกำร รำยงำนกำรเปลี่ยนผู้บริหำรห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ตำมที่มี 
กำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน ทีม
เลขำนุกำรได้รวบรวมและสรุปข้อมูลกำรปรับเปลี่ยน และกำรเข้ำร่วมในไลน์กลุ่มคณะอนุกรรมกำร อพส.๑๘ มำ
น ำเสนอผู้บริหำร ดังนี้ 



๑๒ 

 
 

ล าดับ 
วันเดือนปี ที่เข้าร่วมในไลน์

กลุ่ม/ออกจากไลน์กลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาเหตุ 

๑ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ ออกจำกไลน์กลุ่ม 
เนื่องด้วย ไปอยู่ในก ำกับของรัฐ 

๒ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม (สยำมเทค) อำจำรย์พิชชภำ นิมำ  
เข้ำร่วมไลน์กลุ่ม 

  สถำบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ อำจำรย์รัศมี ประทำ 
เข้ำร่วมไลน์กลุ่ม 

๓ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ มหำวิทยำลัยปทุมธำนี  ดร.สุกัญญำ หมู่เย็น และ 
นำงสำวนพัฒน์ษร แววศรี 
เข้ำร่วมไลน์กลุ่ม 

๔ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ มหำวิทยำลัยฟำฏอนี อำจำรย์อิบรอฮิม อัลมุสฏอฟำ 
เข้ำร่วมไลน์กลุ่ม 

๕ ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๕   
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร  - อำจำรย์อนุสรณ์ อ่อนช้อย  
ออกจำกไลน์กลุ่ม 
- อำจำรย์รัตนำ พรหมสวัสดิ์ 
เข้ำร่วมไลน์กลุ่ม 

 ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๕  - อำจำรย์รัตนำ พรหมสวัสดิ์ 
ออกจำกไลน์กลุ่ม 
- ดร. อุไรรัตน์ มณีรัตนำศักดิ์ 
เข้ำร่วมไลน์กลุ่ม 

๖ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์   - อำจำรย์ร ำพึง กลิ่นชั้น 
ออกจำกไลน์กลุ่ม 
- อำจำรยน์ิรัญชรำ ศรีนุกุล และ
อำจำรย์ศิริกัลยำ ธรรมสร้ำงสรรค ์ 
เข้ำร่วมไลน์กลุ่ม 

๗ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ มหำวิทยำลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  - อำจำรย์ปำณิสรำ ณ รำช 
ออกจำกไลน์กลุ่ม 
- อำจำรย์ภัทรศิริร์   
สิริวรำเกียรติ เข้ำร่วมไลน์กลุ่ม 

  มหำวิทยำลัยคริสเตียน  - อำจำรย์นิพรรณ ทัฬหะกุลธร 



๑๓ 

 

ล าดับ 
วันเดือนปี ที่เข้าร่วมในไลน์

กลุ่ม/ออกจากไลน์กลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาเหตุ 

ออกจำกไลน์กลุ่ม 
- อำจำรย์ธัญญรัตน์ หวำนแท้ 
เข้ำร่วมไลน์กลุ่ม 

๘ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๕ มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ อำจำรย์ณธัชสร จุติสงขลำ  
เข้ำร่วมไลน์กลุ่ม 

       

      ที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๔.๓ เรื่อง รายงานการใช้งบประมาณ 
      เลขำนุกำร รำยงำนกำรใช้งบประมำณ ของคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำย
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ชุดที่ ๑๘ ตั้งแต่เดือนสิงหำคม ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน มีรำยกำร ดังนี้ 
 

วันที่ใช้จ่าย รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

๙ เมษำยน ๒๕๖๕ ค่ำต่ออำยุเว็บไซต์ อพส. ๑,๓๙๐.๐๐ 

๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ค่ำต่ออำยุสมำชิกโดเมน ของ สสอท. จ ำนวน ๒ ป ี ๑,๔๐๙.๘๘ 
๑๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๕ 

ค่ำกระเช้ำมอบให้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.อมร เพชรสม เพ่ือขอบพระคุณ 
ในโอกำสที่ท่ำนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ณ ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในวันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 

๓,๐๐๘.๐๐ 

รวมทั้งหมด ๕,๘๐๗.๘๘ 

 
     งบประมำณท่ีได้รับจำก อพส. ชุดที่ ๑๗             จ ำนวน ๒๘๒,๔๙๑.๘๙ บำท 
     งบประมำณท่ีใช้ไปตั้งแตส่ิงหำคม ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน  จ ำนวน   ๕,๘๐๗.๘๘ บำท 
     คงเหลืองบประมำณ ณ ปัจจุบัน  จ ำนวน ๒๗๖,๖๘๔.๐๑ บำท 
     ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๕.๑ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
    ประธำนฯ (ดร.อภิรดี อ ำนรรฆมณี) แจ้งว่ำ ตำมที่ได้ตรวจสอบประวัติควำมเป็นมำ และข้อมูล
กำรแบ่งกลุ่มงำน บนเว็บไซต์คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) 
พบว่ำข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน จึงได้จัดท ำประวัติควำมเป็นมำ และข้อมูลกำรแบ่งกลุ่มงำน ฉบับใหม่ โดยขอให้ที่ประชุม
พิจำรณำ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบล ำดับที่ ๑ (หน้ำที่ ๒๑ - ๒๔) 
    ผู้บริหำรทุกท่ำนพิจำรณำ และเห็นด้วยตำมที่ประธำนฯ เสนอมำ 
    ประธำนฯ มอบหมำยให้ อำจำรย์สมเกียรติ กิติวินิต ด ำเนินกำรน ำประวัติควำมเป็นมำ และ
ข้อมูลกำรแบ่งกลุ่มงำน ฉบับใหม่ อัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบัน 
อุดมศึกษำเอกชน (อพส.) 
    มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้อาจารย์สมเกียรติ กิติวินิต เป็นผู้ด าเนินการ 
 
   ๕.๒ เรื่อง ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป   
      ประธำนฯ (ดร.อภิรดี อ ำนรรฆมณี) หำรือเรื่อง ก ำหนดกำรประชุมครั้งต่อไป เนื่องด้วย
ปัจจุบันยังพบกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประกอบกับแต่ละสถำบันมีภำระงำนที่ต้อง
รับผิดชอบมำกอยู่แล้ว  ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำก ำหนดกำรจัดประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในเดือน
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ ในรูปแบบกำรประชุมออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Zoom ซึ่งกำรประชุมออนไลน์จะเป็นประโยชน์
ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปัจจุบัน และลดกำรเดินทำง  
       อำจำรย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ จำกมหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ สอบถำมว่ำ กำรจัด
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ สำมำรถจัดกำรประชุมแบบออนไซต์ได้หรือไม่  
       ประธำนฯ ตอบว่ำ ขอดูสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ก่อน ซึ่งกำรประชุมในรูปแบบออนไลน์จะป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดจำกแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลดกำรเดินทำงมำร่วมประชุม และยังส่งผลให้สถำบันที่อยู่ไกลสำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมได้  
ทั้งนี้ หำกกลุ่มงำนใดมีควำมประสงค์จะจัดกิจกรรม หรือปรึกษำหำรือในเรื่องต่ำง ๆ ในรูปแบบกำรประชุมออนไลน์ 
สำมำรถประสำนงำนให้มหำวิทยำลัยศรีปทุม และมหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี เปิดห้องส ำหรับกำรประชุม
ออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Zoom ได้ และจะมี Admin Zoom Meeting คอยให้บริกำร โดยทุกกลุ่มงำนสำมำรถแจ้ง
ควำมประสงค์มำที่เลขำนุกำร 
       ผู้บริหำรทุกท่ำนพิจำรณำ และเห็นด้วยตำมที่ประธำนฯ เสนอมำ 
       มติที่ประชุม ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยยังไม่ก าหนด
รูปแบบการประชุม  
 



๑๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ   
   ๖.๑ เรื่อง ร่วมฟังการน าเสนอในหัวข้อ “เครื่องมือและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
เพื่องานบริการในห้องสมุด” ดังนี้ 
    ๖.๑.๑ ฐานข้อมูล IG Library โดยบริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากส านักพิมพ์ IG Publishing 
            - คุณอนุภำค เสนะสุทธิพันธ์ ต ำแหน่ง Product Specialist น ำเสนอโดยมีรำยละเอียด
ตำมเอกสำรแนบล ำดับที่ ๒ (หน้ำที่ ๒๕ - ๓๒) 
      โดยที่ประชุมมีข้อซักถำม ดังนี้  
      อำจำรย์ไพจิตร เกิดอยู่ จำกมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบถำมว่ำ กำรรวมกลุ่ม ๕ 
สถำบัน มีค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บำท ต่อปี ใช่หรือไม ่
      คุณอนุภำค เสนะสุทธิพันธ์ ตอบว่ำ ใช่ โดยสถำบันต้องแจ้งรำยละเอียด/ ประเภท ของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ต้องกำรให้บริษัทฯ ทรำบ และบริษัทฯ จะคัดเลือกปีพิมพ์ใหม่ ๆ มำน ำเสนอ โดยแจ้ง
รำยละเอียด เช่น ลักษณะกำรใช้งำน รำคำ โดยผู้ซื้อสำมำรถคัดเลือกรำยกำรที่ต้องกำรได้ และสำมำรถรู้ได้ทันทีหลังจำก
ที่คัดเลือกรำยกำรนั้น ๆ ว่ำเหลืองบประมำณในกำรจัดซื้อเท่ำไหร่ เช่น มีงบประมำณในกำรจัดซื้อ จ ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ 
บำท หนังสือรำคำ ๕,๐๐๐ บำท จะเหลืองบประมำณในกำรจัดซื้ออีก จ ำนวน ๑๑๕,๐๐๐ บำท โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบ
รำยกำรซ้ ำให้ด้วย เพื่อป้องกันกำรจัดซื้อซ้ ำ และแจ้งกลับไปยังสถำบัน และสอบถำมว่ำสถำบันใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ
จัดซื้อรำยกำรนั้น 
      คุณศุภลักษณ์ สัตตบุศย์ ต ำแหน่ง Operation Manager สอบถำมว่ำ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เล่มเดียวกันสำมำรถใช้พร้อมกันได้กี่สถำบัน 
      คุณอนุภำค เสนะสุทธิพันธ์ ตอบว่ำ ต้องดูว่ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เล่มนั้น 
ว่ำสถำบันได้จัดซื้อแบบ Multi user/ ๓ user/ ๑ user โดยปกติ ๘๐% ของรำยกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
ที่มีใน IG Library สำมำรถใช้งำนได้ไม่จ ำกัด user แต่บำงส ำนักพิมพ์จะก ำหนดลิขสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำน จึงสำมำรถ
เข้ำใช้งำนได้ตำมสิทธิ์ของส ำนักพิมพ์นั้น 
      คุณศุภลักษณ์ สัตตบุศย์ เสริมว่ำ ข้อดีของกำรจัดซื้อแบบ Consortium Project 
Proposal คือ จำกปกติสถำบันต่ำง ๆ แยกจัดซื้อจะได้ประมำณ ๕๐ เล่ม ต่อสถำบันหำกจัดซื้อแบบ Consortium 
Project Proposal ทั้ง ๕ สถำบัน จะมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ประมำณ ๒๕๐ เล่ม ซึ่งทุกสถำบันสำมำรถเข้ำ
ใช้งำนได้พร้อมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์มำกกับทุกสถำบันที่รวมกลุ่มกัน ซ่ึงบริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกัด มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Book) ฉบับภำษำไทยด้วย โดยหอสมุดแห่งชำติได้จัดซื้อ และอนุญำตให้สถำบันต่ำง ๆ เข้ำไปลงทะเบียนใช้งำน
ร่วมกันได ้จึงส่งผลให้มีจ ำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ให้ใช้งำนเพ่ิมมำกขึ้น   
      คุณอนุภำค เสนะสุทธิพันธ์ แจ้งว่ำ หำกมีข้อสงสัยต่ำง ๆ สำมำรถประสำนงำนเพ่ือ
ขอข้อมูลเพ่ิมเติมผ่ำนคุณจุฑำธิปย์ ธรรมแสง ต ำแหน่ง Sales Manager  



๑๖ 

 

      อำจำรย์เยำวภำนี รอดเพ็ชร วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก สอบถำมเรื่อง กำรจัดซื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของฐำนข้อมูล IG Library แบบ Consortium หำกสถำบันต่ำง ๆ มีควำมประสงค์จะ
จัดซื้อ จะมีช่องทำงกำรประสำนงำนกันอย่ำงไร 
      ประธำนฯ ตอบว่ำ กำรจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของฐำนข้อมูล IG Library 
แบบ Consortium มีประโยชน์อย่ำงยิ่ง แต่กำรน ำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ ยังไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร หำกสถำบันต่ำง ๆ สนใจ 
สำมำรถมำร่วมประชุม หำรือกันอีกครั้งได้ และเชิญผู้แทนจ ำหน่ำยมำน ำเสนออีกครั้ง  
     ที่ประชุม รับทราบ  
 
         ๖.๑.๒ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ภาษาไทย จากต้นทางการผลิตสู่การให้บริการ
ในห้องสมุด และการจัดเก็บเป็น Archive โดยบริษัท BookCaze (บุ๊กค์คาเซ่) 
      คุณอุกฤษฏ์ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท บุ๊กค์คำเซ่ จ ำกัด น ำเสนอโดยมี
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบล ำดับที่ ๓ (หน้ำที่ ๓๓ - ๖๒) โดยแจ้งว่ำ หำกสถำบันใดจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Book) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สำมำรถใช้งำนระบบของ BookCaze ได้ฟรีตลอดไป หำกจัดซื้อในปีถัดไปจะต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำย  
      ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนไม่มีข้อซักถำมเพ่ิมเติม  
      ที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๖.๒ เรื่อง ร่วมฟังการน าเสนอและปรึกษาหารือ “แนวทางการจัดสัมมนาของห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน” จาก ส านักพิมพ์ Wiley 
       Ms.Huiling Assistant Field Marketing Manager น ำเสนอ โดยมีรำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบล ำดับที่ ๔ (หน้ำที่ ๖๓ - ๖๔)  
       อำจำรย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ จำกมหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ สอบถำมว่ำ มีตัวแทน
จำกส ำนักพิมพ์ทีส่ำมำรถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมหรือไม่  
       คุณยำนิกำ วีระพิชญ์เกษม ตัวแทนจำกส ำนักพิมพ์ Wiley แจ้งว่ำ ครั้งนี้ส ำนักพิมพ์ฯ 
เพียงมำน ำเสนอหัวข้อ/แนวทำงกำรจัดสัมมนำ ให้ทุกสถำบันทรำบ โดยยังไม่ทรำบว่ำหัวข้อที่น ำเสนอจะตรงกับควำม
ต้องกำรของสถำบันหรือไม่ โดยจะจัดท ำจดหมำยเชิญเพ่ือร่วมประชุม และขอทรำบควำมต้องกำร/ควำมคิดเห็นจำก
สถำบันต่ำง ๆ ว่ำหัวข้อที่น ำเสนอตรงกับควำมต้องกำรหรือไม่ หรือมีควำมต้องกำรให้ส ำนักพิมพ์ Wiley จัดหรือน ำเสนอ
หวัข้อใด  
       อำจำรย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ จำกมหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ ตอบว่ำ เป็นแนวทำง
ที่ดี หำกมีควำมต้องกำรที่จะเชิญห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชนเข้ำร่วมประชุม ขอทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติมจำก
ส ำนักพิมพ์ Wiley ดังนี้ 
 



๑๗ 

 

         - ส ำนักพิมพ์ Wiley มีแนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงไร  
        - วัตถุประสงค์ในกำรเชิญสถำบันเอกชนไปร่วมหำรือ   
                - หัวข้อที่จะไปร่วมหำรือ คืออะไร 
        - สถำบันต่ำง ๆ ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้ำง ส ำหรับกำรเข้ำร่วมหำรือ 
      คุณยำนิกำ วีระพิชญ์เกษม แจ้งว่ำ จะจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมแนบในจดหมำย
ขอเชิญประชุมด้วย โดยขออนุญำตประสำนรำยละเอียดผ่ำนทำง นำงสำวนิรชำ ภูสำมำรถ ผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ จำก
มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี เรื่อง ช่องทำงกำรจัดส่งจดหมำยเชิญประชุม  
       ประธำนฯ (ดร.อภิรดี อ ำนรรฆมณี) สอบถำมว่ำ ตำมท่ีไดส้อบถำม Ms. Huiling 
เรื่อง กำรที่จะเชิญสถำบันเอกชนเข้ำร่วมประชุม/ หำรือ ร่วมกันนั้น ส ำนักพิมพ์ฯ ได้ก ำหนดหัวข้อไว้หรือไม่ ซึ่งควรเป็น
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับงำนของห้องสมุด  
       คุณยำนิกำ วีระพิชญ์เกษม ตอบว่ำ  
        - ขั้นแรก อำจจะเป็นเรื่องของ Course design เช่น ปัจจุบันสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
ต่ำง ๆ ก ำลังประสบกับปัญหำยอดนักศึกษำลดลง ดังนั้นส ำนักพิมพ์ Wiley จึงอยำกทรำบว่ำจะมีกำรออกแบบ 
course design อย่ำงไร เช่น จัดหำผู้เชี่ยวชำญมำเป็นวิทยำกรในกำรจัดอบรมวิธีกำร/ เทคนิค/ แนวทำงในกำรเชิญชวน
นักศึกษำต่ำงชำติมำเรียนเพ่ิมขึ้น 
        - ขั้นที่ ๒ หลังจำกนั้นส ำนักพิมพ์ Wiley อยำกทรำบว่ำ สถำบันต่ำง ๆ ประสบปัญหำ
ด้ำนใดบ้ำง ควำมท้ำทำยอำจเกิดจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศในห้องสมุดของนักศึกษำ โดยอำจจะแบ่งกลุ่มปรึกษำหำรือ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และหำข้อสรุปร่วมกัน 
โดยช่วงแรกกำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบโต๊ะกลม (Round Table Group) จะเป็นภำษำไทย  
      หำกสถำบันเอกชนต่ำง ๆ มีหัวข้อ/ โครงกำร ที่จะจัดอบรมร่วมกัน หรือต้องกำรข้อมูล
เพ่ิมเติม สำมำรถแจ้งส ำนักพิมพ์ Wiley ได้ เพ่ือที่จะได้หำ Speaker ที่มีควำมรู้ และเชี่ยวชำญทำงด้ำนนั้น ๆ มำบรรยำย
ให้ข้อมูลเพิ่มขึ้น       
       ที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 
  

 
 
 
 

 

(นำงสำวนิรชำ ภูสำมำรถ) 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร ๒ 

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
 

(นำงสำวจันทร์จิรำ นกงำม) 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร ๓ 

ผู้พิมพ์รำยงำนกำรประชุม 

(ดร.อภิรดี อ ำนรรฆมณี) 
ประธำน 

ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
 



๑๘ 

 

ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๔ 

การประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 



๑๙ 

 



๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบล าดับที่ ๑ 
 

ประวัติความเป็นมาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ 
และเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๒ 

 



๒๓ 

 



๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบล าดับที่ ๒ 
 

ฐานข้อมูล IG Library โดยบริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด จากส านักพิมพ์ IG Publishing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
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เอกสารแนบล าดับที่ ๓ 
 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ภาษาไทย โดยบริษัท BookCaze (บุ๊กค์คาเซ่) 
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๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบล าดับที่ ๔ 

 
การน าเสนอและปรึกษาหารือ “แนวทางการจัดสัมมนาของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”  

จาก ส านักพิมพ์ Wiley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 
 
 
 

 
 


