
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  

การประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าประชุม 
  ๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง    มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ที่ปรึกษำ 
   (ดร.จอมขวัญ ผลภำษี)                                             
  ๒. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เรียนรู้และหอสมุด   มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ปรึกษำ          
      (อำจำรย์ภคพร อ ำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์)      
  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 ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์ปำณิสรำ ณ รำช)  
  ๗. หวัหน้ำฝ่ำยวิทยบริกำร (ห้องสมุด)    มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและ  อนุกรรมกำร 
   (ผศ.สุนีรัตน์  ศรีโสภำ)      เทคโนโลยีอีสเทิร์น 
  ๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยเกริก  อนุกรรมกำร 
   (รศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง) 
  ๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดและเทคโนโลยี   มหำวิทยำลัยชินวัตร อนุกรรมกำร  
   (ดร.ประชุมพร นิรัติศยกุล) 
๑๐. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์อนุสรณ์ อ่อนช้อย) 
๑๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยธนบุรี  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์กุลยำ สุขพงษ์ไทย) 
๑๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด และสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์) 
๑๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดและหอจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยพำยัพ  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์พิชัย วิมลไชยพร) 
 



๒ 

 

๑๔. หัวหน้ำส ำนักวิทยบริกำร      มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์วณิชำกร แก้วกัน) 
๑๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุกรรมกำร 
      (อำจำรย์ประกำยรัตน์ ใจเที่ยง)    และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๑๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยสยำม  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์สุธน สุภำวงศ์)  
๑๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยหำดใหญ่  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์จิตรลดำ พันธุ์พณำสกุล) 
๑๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง    มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์นันทิยำ จรูญแสง) 
๑๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์เยำวภำนี รอดเพ็ชร) 
๒๐. หัวหน้ำส ำนักหอสมุด       วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์พิชชภำ นิมำ) 
๒๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์อภัย ประกอบผล) 
๒๒. หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร       สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์สุพิศ บำยคำยคม) 
๒๓. นำงณปภัช จรูญไภษัชคุรุ      มหำวิทยำลัยศรีปทุม  เหรัญญิก 
๒๔. นำงสำวภัคภิญญำ สว่ำงวงศ์    มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี เลขำนุกำร 
๒๕. นำงสำวชิดชนก สิรวิันต์       มหำวิทยำลัยศรีปทุม ผู้ช่วยเลขำนุกำร ๑ 
๒๖. นำงสำวนิรชำ ภูสำมำรถ      มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี  ผู้ชว่ยเลขำนุกำร ๒ 
๒๗. นำงสำวจันทร์จิรำ นกงำม     มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี ผู้ช่วยเลขำนุกำร ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. อำจำรย์สุภำพร ซือสูงเนิน    มหำวิทยำลัยกรุงเทพ  บรรณำรักษ์ 
  ๒. อำจำรย์พิมพินี ด ำสงค์     มหำวิทยำลัยกรุงเทพ  บรรณำรักษ์ 
  ๓. อำจำรย์ภัทรศศิร์ สิริวรำเกียรติ   มหำวิทยำลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บรรณำรักษ์ 
  ๔. อำจำรย์คัมภีร์ นิลแสง     มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและ บรรณำรักษ์ 
        เทคโนโลยีอีสเทิร์น 
  ๕. อำจำรย์รัชนี ชูบุญ     มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและ บรรณำรักษ์ 
        เทคโนโลยีอีสเทิร์น 
  ๖. อำจำรย์สมร อุ่นวิเศษ     มหำวิทยำลัยเกริก   บรรณำรักษ์ 
  ๗. อำจำรย์ศิริรัตน์ บุญเตำชู     มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต บรรณำรักษ์ 
  ๘. อำจำรย์ปำริชำด สำมเพชรเจริญ    มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต บรรณำรักษ์ 
  ๙. อำจำรย์ธนภำ ไทยเจริญ     มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ   บรรณำรักษ์ 
๑๐. อำจำรย์กำนต์เทวี ด้วงพูล    มหำวิทยำลัยคริสเตียน บรรณำรักษ์ 
๑๑. อำจำรย์สันติรำชย์ เลิศมณี    มหำวิทยำลัยชินวัตร   บรรณำรักษ์ 
๑๒. อำจำรย์จุฑำมำศ คงดี     มหำวิทยำลัยชินวัตร   บรรณำรักษ์ 
๑๓. อำจำรย์ปรำงทิพย์ ทับทอง   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร   บรรณำรักษ์ 
๑๔. อำจำรย์รัตนำ พรหมสวัสดิ์   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร   บรรณำรักษ์ 
๑๕. อำจำรย์แสงดำว เข็มโคตร์    มหำวิทยำลัยธนบุรี   บรรณำรักษ์ 
๑๖. อำจำรย์ขนิษฐำ ภมรพิพิธ    มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณำรักษ์ 
๑๗. อำจำรย์ไพจิตร เกิดอยู่      มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณำรักษ์ 
๑๘. อำจำรย์ศิริพร แป้นสุวรรณ    มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณำรักษ์ 
๑๙. อำจำรย์ชัยวุฒิ บุตตัสสะ     มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณำรักษ์ 
๒๐. อำจำรย์รมย์ ธนูเทพ     มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณำรักษ์ 
๒๑. อำจำรย์วรวิช พุฒิวิสำรทภำคย์   มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณำรักษ์ 
๒๒. อำจำรย์ภำณุมำตร์ สุทธิสังข์   มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์   บรรณำรักษ์ 
๒๓. อำจำรย์พงศ์นรินทร์ คงสม    มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ   บรรณำรักษ์ 
๒๔. อำจำรย์วนิดำ เกสรนวล     มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ   บรรณำรักษ์ 
๒๕. อำจำรย์วรรณิภำ กังละ     มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ   บรรณำรักษ์ 
๒๖. อำจำรย์เสำวนีย์ จันทร์สดีำ   มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ   บรรณำรักษ์ 
๒๗. อำจำรย์พรชนก ละมูล     มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ   บรรณำรักษ์ 
๒๘. อำจำรย์เพ่ิมทรัพย์ ศรีสุวรรณ   มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ   บรรณำรักษ์ 
๒๙. อำจำรย์วิไลรัตน์ เชตะวัน    มหำวิทยำลัยพำยัพ   บรรณำรักษ์ 



๔ 

 

๓๐. อำจำรย์กัญฐณำ มหำวงค์    มหำวิทยำลัยพำยัพ   บรรณำรักษ์ 
๓๑. อำจำรย์ณภัทร ฉิมพำลี     มหำวิทยำลัยพำยัพ   บรรณำรักษ์ 
๓๒. อำจำรย์พุทธมนต์ พรนิมิต    มหำวิทยำลัยพำยัพ   บรรณำรักษ์ 
๓๓. อำจำรย์รังศิมำ ค ำแสน     มหำวิทยำลัยพำยัพ   บรรณำรักษ์ 
๓๔. อำจำรย์รอซียะห์ มะดรอฮิง   มหำวิทยำลัยฟำฏอนี   บรรณำรักษ์ 
๓๕. อำจำรย์นัสมี สำและ     มหำวิทยำลัยฟำฏอนี   บรรณำรักษ์ 
๓๖. อำจำรย์แซนะ หะนะเต๊ะ     มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น   บรรณำรักษ์ 
๓๗. อำจำรย์มูฮัมหมัดรุสดี สะอุ   มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น   บรรณำรักษ์ 
๓๘. อำจำรย์อำอีเสำะ ซิกำรำเสำะ   มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น   บรรณำรักษ์ 
๓๙. อำจำรย์ปำรีดะ เจะแต     มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น   บรรณำรักษ์ 
๔๐  อำจำรย์นฤมล พฤกษศิลป์    มหำวิทยำลัยรังสิต   บรรณำรักษ์  
๔๑. อำจำรย์สุรีรัตยำ บุญแสนแผน   มหำวิทยำลัยรังสิต   บรรณำรักษ์ 
๔๒. อำจำรย์ประทีป ชินบดี     มหำวิทยำลัยรังสิต   บรรณำรักษ์ 
๔๓. อำจำรย์ดวงใจ วงษ์เศษ     มหำวิทยำลัยรังสิต   บรรณำรักษ์ 
๔๔. อำจำรย์รุ่งลำวัลย์ ทัพมีบุญ   มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต   บรรณำรักษ์ 
๔๕. อำจำรย์สุนทณี ธรรมพร     มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต   บรรณำรักษ์ 
๔๖. อำจำรย์สุปรียำ มหำสมบัติกุล   มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์   บรรณำรักษ์ 
๔๗. อำจำรย์จิตชญำ กรสันเทียะ   มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล บรรณำรักษ์ 
๔๘. อำจำรย์อรชร ยิ่งใหญ      มหำวิทยำลัยสยำม บรรณำรักษ์ 
๔๙. อำจำรย์สุดำ ทองชิว     มหำวิทยำลัยสยำม บรรณำรักษ์ 
๕๐. อำจำรย์สุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์   มหำวิทยำลัยสยำม บรรณำรักษ์ 
๕๑. อำจำรย์คมเดช บุญประเสริฐ   มหำวิทยำลัยสยำม บรรณำรักษ์ 
๕๒. อำจำรย์พรรณี จิวพุทธิธรรม   มหำวิทยำลัยสยำม บรรณำรักษ์ 
๕๓. อำจำรย์นุษำ สุขบุญพันธ์    มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย บรรณำรักษ์ 
๕๔. อำจำรย์ธนภร กำญจนเลขำ   มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย บรรณำรักษ์ 
๕๕. อำจำรย์สุดำรัตน์ ช้ำงเชื้อวงษ์   มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย บรรณำรักษ์ 
๕๖. อำจำรย์ธนวัฒน์ มิ่งมณี     มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย บรรณำรักษ์ 
๕๗. อำจำรย์ปนัดดำ บุญสิงห์     มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย บรรณำรักษ์ 
๕๘. อำจำรย์จีรภำ มำนพศิลป์    มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ บรรณำรักษ์ 
๕๙. อำจำรย์ธนวรรณ น้อยศรีอยู่   มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ บรรณำรักษ์ 
๖๐. อำจำรย์จุฑำนุช ศิริสว่ำง     มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย  บรรณำรักษ์ 
๖๑. อำจำรย์ธนิกำ ย่องไธสง     วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก  บรรณำรักษ์ 



๕ 

 

๖๒. อำจำรย์พัชรินทร์ ยั่งยืน     วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก  บรรณำรักษ์ 
๖๓. อำจำรย์พิชชำภำ นิมำ     วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม (สยำมเทค)  บรรณำรักษ์ 
๖๔. อำจำรย์ดวงตำ เนียมสุวรรณ   วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม (สยำมเทค)  บรรณำรักษ์ 
๖๕. อำจำรย์วิยะดำ ศิริมำณนท์   มหำวิทยำลัยศรีปทุม บรรณำรักษ์ 
๖๖. อำจำรย์จิระวรรณ อุทัศน์    มหำวิทยำลัยศรีปทุม บรรณำรักษ์ 
๖๗. อำจำรย์ประภัสสร สำระนำค   มหำวิทยำลัยศรีปทุม บรรณำรักษ์ 
๖๘. อำจำรย์นิภำรัตน์ ชัยประสิทธิ์   มหำวิทยำลัยศรีปทุม บรรณำรักษ์ 
๖๙. อำจำรย์กนกนภำ มำนำแวน   มหำวิทยำลัยศรีปทุม บรรณำรักษ์ 
๗๐. อำจำรย์ณิชำภำ ด ำจันทร์    มหำวิทยำลัยศรีปทุม บรรณำรักษ์ 
๗๑. อำจำรย์อัญชลี ค ำทอง     มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี บรรณำรักษ์ 
๗๒. อำจำรย์นภสร ศรีวิลัย     มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี บรรณำรักษ์ 
๗๓. อำจำรย์สุเวทย์ เทวรินทร์    มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี บรรณำรักษ์ 
๗๔. อำจำรย์มณฑิรำ ปัญญวัฒนกิจ   มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี บรรณำรักษ์ 
๗๕. อำจำรย์ธนัชชำ นัทธีวำนชิ    มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี บรรณำรักษ์ 
๗๖. อำจำรย์เกรียงศักดิ์ สำยสอน   มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตขอนแก่น บรรณำรักษ์ 
๗๗. อำจำรย์รัศมี ประทำ     สถำบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หัวหน้ำห้องสมุด 
๗๘. อำจำรย์กิตติธัช วงศ์ธรรมำ   สถำบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ บรรณำรักษ์ 
๗๙. อำจำรย์สมเกียรติ กิติวินิต    มหำวิทยำลัยศรีปทุม Admin Zoom Meeting 
๘๐. อำจำรย์ศุภชัย ตันติฤทธิพร   มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี Admin Zoom Meeting 
๘๑. อำจำรย์เสรี ช่วยควำมดี     มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี Admin Zoom Meeting 
๘๒. อำจำรย์สรำยุท เจริญทรัพย์พำนิช  มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี Admin Zoom Meeting 
 
รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม 
๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยรังสิต ที่ปรึกษำ 
 (ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ) 
๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนำนำชำติเอเชีย-แปซิฟิก  อนุกรรมกำร 
๓. หัวหน้ำงำนส ำนักหอสมุด      มหำวิทยำลัยเนชั่น (ศูนย์กำรศึกษำ  อนุกรรมกำร 
        เนชั่นทำวเวอร์ กรุงเทพ) 
๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร    มหำวิทยำลัยฟำฏอนี  อนุกรรมกำร 
  (อำจำรย์อิบรอฮิม อัลมุสฏอฟำ) 
๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร    มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์  อนุกรรมกำร 
 



๖ 

 

๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด      มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น  อนุกรรมกำร 
    (อำจำรย์ประกอบเกียรติ ตังคณะสิงห์) 
๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรรณสำรและสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล  อนุกรรมกำร 
    (อำจำรย์อุษำ ไขขุนทด) 
 
รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดและพ้ืนที่กำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ รองประธำนคนที่ ๒ 
   (ดร.อัฎฐิภำ จุลพิสิฐ)   
  ๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรรณสำร     มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์บุญญำพร มำรุ่งเรือง) 
  ๓. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยบริกำรและหอสมุด    มหำวิทยำลัยคริสเตียน  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์นิพรรณ ทัฬหะกุลธร) 
  ๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ  อนุกรรมกำร 
   (อำจำรย์ธนภำ ไทยเจริญ) 
  ๕. หวัหน้ำส่วนหอสมุด       มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น  อนุกรรมกำร  
  ๖. ผู้อ ำนวยกำรห้องสมุดและสำรสนเทศ    มหำวิทยำลัยตำปี  อนุกรรมกำร 
  ๗. หวัหน้ำศูนย์บรรณสำร และสื่อกำรศึกษำ   มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่  อนุกรรมกำร 
      (อำจำรย์สมเกียรต ิค ำสุข) 
  ๘. ผู้อ ำนวยกำรห้องสมุด       มหำวิทยำลัยนำนำชำติแสตมฟอร์ด  อนุกรรมกำร 
  ๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยปทุมธำนี อนุกรรมกำร 
      (อำจำรย์นพัฒน์ษร แววศรี) 
๑๐. หัวหน้ำห้องสมุด       มหำวิทยำลัยพิษณุโลก  อนุกรรมกำร 
๑๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยภำคกลำง  อนุกรรมกำร 
๑๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     มหำวิทยำลัยรำชธำนี  อนุกรรมกำร 
๑๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     มหำวิทยำลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) อนุกรรมกำร 
๑๔. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรสนเทศ    มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อนุกรรมกำร 
๑๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง    มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์  อนุกรรมกำร 
๑๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     วิทยำลัยเชียงรำย  อนุกรรมกำร 
๑๗. หัวหน้ำห้องสมุดและวิทยบริกำร    วิทยำลัยเซนต์หลุยส์  อนุกรรมกำร 
๑๘. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยบริกำร     วิทยำลัยดุสิตธำนี  อนุกรรมกำร 
๑๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     วิทยำลัยทองสุข  อนุกรรมกำร 
      (อำจำรย์อธิพงษ์ คิดดี) 



๗ 

 

๒๐. หัวหน้ำห้องสมุด       วิทยำลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  อนุกรรมกำร 
๒๑. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ    วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้  อนุกรรมกำร 
      และสื่อกำรศึกษำ 
      (ดร.พวงรัตน์ จินพล) 
๒๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร     วิทยำลัยนครรำชสีมำ  อนุกรรมกำร 
๒๓. หัวหน้ำห้องสมุด       วิทยำลัยนอร์ทเทิร์น  อนุกรรมกำร 
๒๔. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยบริกำร     วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ  อนุกรรมกำร 
๒๕. หัวหน้ำห้องสมุด       วิทยำลัยพุทธศำสนำนำนำชำติ  อนุกรรมกำร 
๒๖. หัวหน้ำห้องสมุด       วิทยำลัยสันตพล  อนุกรรมกำร 
๒๗. หัวหน้ำหอสมุด       วิทยำลัยแสงธรรม  อนุกรรมกำร 
๒๘. หัวหน้ำห้องสมุด       วิทยำลัยอินเตอร์เทคล ำปำง  อนุกรรมกำร 
๒๙. หัวหน้ำห้องสมุด       สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์  อนุกรรมกำร 
      (อำจำรย์ร ำพึง กลิ่นชัน) 
๓๐. หัวหน้ำห้องสมุด       สถำบันรัชต์ภำคย์  อนุกรรมกำร 
๓๑. หัวหน้ำห้องสมุด       สถำบันอำศรมศิลป์  อนุกรรมกำร 
 
เริ่มประชุม       เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
                    ดร.จอมขวัญ ผลภำษี ประธำนฝ่ำยทรัพยำกรกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีกำรศึกษำ สมำคมสถำบัน 
อุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กล่ำวต้อนรับ และเปิดประชุม  
 

  เลขำนุกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑ เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘ วาระท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
               เลขำนุกำร แนะน ำคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบัน 
อุดมศึกษำเอกชน ชุดที่ ๑๘  
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๑๐ 

 

 
     
    มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 



๑๑ 

 

   ๑.๒ เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่าย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๗ 
    ประธำนฯ ชุดที่ ๑๗ (อำจำรย์ภคพร อ ำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ ) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 
    ๑.๒.๑ ควำมร่วมมือในกำรบอกรับฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยส ำนักพิมพ์ และฐำนข้อมูล 
น ำเสนอผลิตภัณฑ์ แพคเกจ ทรัพยำกรสำรสนเทศ และฐำนข้อมูลมำให้พิจำรณำในนำมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
ระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
    ๑.๒.๒ กำรปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน (http://www.thaipul.org) ให้เป็นปัจจุบัน โดยไดเ้พ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรของกลุ่ม
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชนให้ทรำบ เช่น ประวัติ, Application 
LINE, e-Mail และเบอรโ์ทรศัพท์ 
    ๑.๒.๓ นโยบำย มำตรกำร และปัญหำในกำรด ำเนินงำนของห้องสมุดอุดมศึกษำเอกชน
ในช่วงสถำนกำรณ์โรคระบำด 
    ๑.๒.๔ ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์ และ
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) ในกำรลงนำมสัญญำ MOU ฉบับใหม่ รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๓ น ำโดย อำจำรย์ภคพร อ ำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ และรองศำสตรำจำรย์ ดร.อมร เพชรสม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
วิทยทรัพยำกร และผู้บริหำรห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ที่ได้รับมอบหมำยจำกสถำบันอุดมศึกษำเอกชน จ ำนวน ๒๐ 
สถำบัน โดยได้ประสำนงำนลงนำมสัญญำ MOU เรื่อยมำ ขณะนี้ประมำณกำรลงนำมสัญญำ MOU เพ่ิมเป็น ๔๐ สถำบัน 
มีวัตถปุระสงคแ์ละขอบเขตของควำมร่วมมือเดิม ตำมท่ีรองศำสตรำจำรย์ ดร.อมร เพชรสม แจ้งไว้มี ๒ ข้อ ดังนี้ 
        ๑. เพ่ือยกระดับควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
         ๒. เพ่ือส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุดร่วมกัน 
      และมีวัตถุประสงค์และขอบเขตของควำมร่วมมือเดิมเพ่ิม อีก ๑ ข้อ คือ เพ่ือ 
สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรระหว่ำงหน่วยงำน ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ร่วมกัน อันจะเป็นกำรพัฒนำห้องสมุดอย่ำงยั่งยืน แต่ควำมร่วมมือนี้ยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจำกส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และห้องสมุดทุกสถำบันปิดพ้ืนที่ โดยขอส่งมอบให้ประธำนฯ คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบ
และเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ชุดที่ ๑๘ ด ำเนินกำรต่อไป 
    ๑.๒.๕ คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
เยี่ยมชม Unmanned Library ณ ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
โดยเป็นกำรให้บริกำรแก่นิสิต และบุคลำกรทั่วไป โดยใช้บรรณำรักษ์น้อยลง และเปิดให้บริกำร ๒๔ ชั่วโมง 
    ๑.๒.๖ บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดผ่ำนบริกำร TU-THAIPUL ควำมร่วมมือด้ำนบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งขณะนี้สมำชิกไม่ได้มีแต่ TU เท่ำนั้น โดยได้มีกำรหำรือเบื้องต้นว่ำควรเปลี่ยนชื่อ อำจจะใช้ชื่อ
TU-THAI PULINET เดิมส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้ร่วมมือกับคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและ



๑๒ 

 

เครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในส่วนกำรเข้ำโปรแกรม EBSCO แต่ในขณะนี้ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และหอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งได้ร่วมมือมำตั้งแต่ ชุดที่ ๑๖ และขณะนี้เพ่ิม
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยพำยัพ และส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ โดยขอให้ประธำนฯ คณะอนุกรรมกำร
พัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ชุดที่ ๑๘ พิจำรณำต่อไป   
    ๑.๒.๗ กำรเข้ำร่วมเครือข่ำย UniNet (Union Catalog : UC) ThaiLIS และ PULINET 
มีห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเข้ำร่วม จ ำนวน ๑๒ สถำบัน โดยกำรเข้ำร่วมเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
      ๑. ร่วมพัฒนำฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม 
      ๒. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดระเบียบบรรณำนุกรม กำรควบคุมระเบียน
รำยกำรหลักฐำน และกำรใช้รำยกำรร่วมกันเพ่ือรองรับกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดท ำ
รำยกำรบรรณำนุกรม 
      ๓. ประโยชน์ในกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดของสถำบันอุดมศึกษำไทย 
      ๔. อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร ทั้งนักศึกษำ อำจำรย์ และนักวิชำกำรใน
กำรค้นหำหนังสือที่ต้องกำร โดยไม่ต้องเข้ำเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด 
    ๑.๒.๘ รำยงำนกำรเงินของคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบัน 
อุดมศึกษำเอกชน ชุดที่ ๑๗ วำระท่ี ๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ - ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔  
  

รายรับ จ านวนเงิน (บาท) รายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

๑. เงิน อพส. ชุดที่ ๑๖ ๒๘๓,๔๙๒.๗๓  ๑. จ่ำยค่ำวิทยำกร  
(อำจำรย์เพ็ญแข ประจงใจ)  
Union Catalog 

๒,๐๐๐.๐๐ 

๒. ดอกเบี้ยเงินฝำก บัญชี อพส.  
(๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๓)  

๑,๕๘๓.๐๕  ๒. ค่ำเช่ำพ้ืนท่ี Website 
(Thaipul.org) ๑๐ เมษำยน 
๒๕๖๓ - ๙ เมษำยน ๒๕๖๔ 

๑,๒๕๐.๐๐ 

๓. ดอกเบี้ยเงินฝำก บัญชี อพส.  
(๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๔) 

๓,๓๒๖.๑๑  ๓. ค่ำเช่ำพ้ืนท่ี Website 
(FeverHosting, ThaiLRT.org)  
(๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓) 

๑,๔๑๐.๐๐ 

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

๑,๒๕๐.๐๐ 

  รวม ๕,๙๑๐.๐๐ 

ยอดคงเหลือ ๒๘๒,๔๙๑.๘๙ บาท (สองแสนแปดหม่ืนสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) 
     

    มติที่ประชุม : รับทราบ 



๑๓ 

 

   ๑.๓ เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน (อพส. ชุดท่ี ๑๗) 
    ๑.๓.๑ ประธานฯ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ ๑๗ (อาจารย์
ขนิษฐา ภมรพิพิธ) รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน ๔ โครงการ ดังนี้  
      ๑.๓.๑.๑ โครงกำรปรับปรุงระบบกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด ผลกำรด ำเนินงำน
เสร็จสิ้น คือ โครงกำรนี้เป็นโครงกำรต่อเนื่องจำกโครงกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน โดยวิธีกำร
ยืมระหว่ำงห้องสมุดในรูปแบบเดิม จะติดต่อขอยืมผ่ำนกลุ่มไลน์ อพส. กลุ่มงำนบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำ
ให้ไม่มีเอกสำรกำรยืมที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และไม่สำมำรถเก็บสถิติกำรยืมได้ครบถ้วน กลุ่มงำนบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จึงได้มีมติร่วมกัน คือ หำระบบกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดที่สำมำรถใช้งำนร่วมกัน เบื้องต้นได้ทดลองจัดท ำ
แบบฟอร์มกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุด TU-THAIPUL ด้วย Google Forms เรียบร้อยแล้ว แต่พบ
ปัญหำในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เช่น ข้อตกลงบริกำรยืมทรัพยำกรระหว่ำงห้องสมุด กำรแจ้งเตือนเมื่อมีกำรติดต่อ
ขอยืม ดังนั้นกำรด ำเนินงำนในวำระนี้ยังไม่สมบูรณ์ จึงขอให้คณะท ำงำนวำระใหม่ที่มีเจ้ำหน้ำที่ทำงด้ำน IT ประสำนงำน
ต่อไป โดยวำระนี้ยังใช้วิธีกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดรูปแบบเดิม ตั้งแต่เดือนสิงหำคม  ๒๕๖๒ - กรกฎำคม ๒๕๖๔ มี
สถิติกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด จ ำนวน ๑๖ ครั้ง 
      ๑.๓.๑.๒ โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลกำรด ำเนินงำนเสร็จสิ้น คือ ด ำเนินกำร
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำรห้องสมุด มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกห้องสมุดกลุ่มสมำชิก เรื่องกำรให้บริกำร
ของห้องสมุดในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ดังนี้ 
           ๑. ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีกำรให้บริกำร
ห้องสมุดในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ดังนี้ 
                 ด้านการบริการ 
                  - บริกำรยืม อ่ำน สืบค้นข้อมูล และสั่งซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ
ทุกประเภทด้วยช่องทำงออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด (lib.dpu.ac.th) 
                  - ผู้ใช้บริกำรสำมำรถยืมหนังสือได้ โดยติดต่อแจ้งรำยกำรหนังสือที่
ต้องกำรยืมกับเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศัพท์, Facebook, Application LINE, Twitter และรับหนังสือได้ที่เคำน์เตอร์ของ
ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด หรือจัดส่งทำงไปรษณีย์ไทย / บริษัทขนส่งเอกชน ค่ำบริกำร ๕๐ บำท โดยผู้ขอใช้บริกำรเป็น
ผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำย 
                  - ขยำยเวลำกำรคืนหนังสือ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย 
                  - หนังสือที่ได้รับคืน หรือใช้งำนในศูนย์เรียนรู้และหอสมุด จะมีกำรท ำ
ควำมสะอำด และกักหนังสือก่อนขึ้นชั้นบริกำร จ ำนวน ๑๔ วัน 
                  - เพ่ิมช่องทำงออนไลน์กำรแนะน ำบริกำรของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  
                  ดา้นกายภาพ และมาตรการส่วนบุคคล 
                  - จ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรไม่เกินชั้นละ ๕๐ คน 
                  - งดบริกำรห้อง Study Room 



๑๔ 

 

                  - เว้นระยะห่ำงระหว่ำงโต๊ะ / ที่นั่ง อย่ำงน้อย ๑ เมตร 
                  - มีบริกำรเจลแอลกอฮอล์ 
                  - ท ำควำมสะอำดพ้ืน และบนพ้ืนผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ
                  - ผู้ใช้บริกำร / เจ้ำหน้ำที่บริกำร ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ
ที่อยู่ในห้องสมุด 
       - ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรบนช่องทำงออนไลน์มำกขึ้น เช่น เว็บไซต์ 
ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด, e-Mail, Facebook, Application LINE, Twitter, Instagram 
           ๒. ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ มีกำรให้บริกำรห้องสมุดในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ดังนี้ 
             ห้องสมุดด าเนินการให้บริการแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ได้แก่ 
       - ช่วยผู้ใชส้ืบค้นข้อมูลตำมต้องกำร ส่งไฟล์ให้ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง 
       - แนะน ำกำรใช้ห้องสมุดทำงออนไลน์ 
       - จัดท ำคู่มือกำรใช้ฐำนข้อมูล เน้นท ำวิดีโอ เพ่ือให้ผู้ใช้ศึกษำด้วยตนเอง
ได้ง่ำย และสะดวก 
       - ประชำสัมพันธ์งำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งบนหน้ำเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย, เว็บไซต์ห้องสมุด, e-Mail, Facebook, Application LINE 
       การด าเนินงานเพิ่มเติม 
       - เพิ่มช่องทำงติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้มำกขึ้น โดยเพิ่ม WeChat (เดิม 
ติดต่อผ่ำน e-Mail, Facebook และ Application LINE) 

      - เปิด Study Room ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำโท - ปริญญำเอก 
เพ่ิมเติมจำกเวลำท ำกำรปกต ิ
       - ให้บริกำรยืมหนังสือไม่จ ำกัดจ ำนวน และขยำยเวลำกำรยืมเป็นเวลำ 
๑ ภำคกำรศึกษำ 
       - บริกำรส่งหนังสือทำงไปรษณีย์ให้ผู้ใช้บริกำร 
       - จัดพ้ืนที่นั่งอ่ำนโดยเว้นระยะห่ำงตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
       - เพิ่มมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด เช่น
สวมหน้ำกำกอนำมัยเมื่อใช้บริกำร และสวมตลอดเวลำที่อยู่ในห้องสมุด รวมทั้งมีบริกำรแอลกอฮอล์ ตำมจุดบริกำร 
           ๓. ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ มีกำรให้บริกำรห้องสมุดในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ดังนี้ 
       - จุดคัดกรองก่อนเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด วัดอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน 
๓๗.๕ องศำเซลเซียส และจะต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 



๑๕ 

 

       - ให้บริกำรเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดและให้บริกำร
ภำยในห้องสมุดทั้ง ๓ ชั้น 
       - จัดพื้นที่นั่งอ่ำนหนังสือเว้นระยะห่ำงประมำณ ๒ เมตร โต๊ะอ่ำน
หนังสือสำมำรถใช้ได้โต๊ะละ ๑ คน ในส่วนของพ้ืนที่งดใช้บริกำรจะมีป้ำย Social Distancing ก ำกับ 
       - ห้องศึกษำค้นคว้ำ Study Room ปรับกำรให้บริกำรสำมำรถใช้ได้
ห้องละ ๑ คน 
       - เคำนเ์ตอร์บริกำรทุกชัน้จะมีฉำกใสกั้นระหวำ่งเจ้ำหน้ำที่กับผู้ใช้บริกำร 
       - บริกำรขยำยระยะเวลำกำรยืมหนังสือ กำรต่ออำยุกำรยืมหนังสือ
ด้วยตนเอง และยกเว้นค่ำปรับ 
       - บริกำรยืมหนังสือและสื่อโสตทัศน์ สืบค้นข้อมูลหนังสือที่ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ทำงเว็บไซต์ lib.northbkk.ac.th หรือ MATRIX Library Application สำมำรถส่ง
รำยละเอียดข้อมูลหนังสือและสื่อโสตทัศน์ที่ต้องกำรยืมผ่ำนช่องทำง ดังนี้ library@northbkk.ac.th และ Facebook : 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยเจ้ำหน้ำที่จะจัดเตรียมหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์ให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ 
และแจ้งวันเวลำมำรับหนังสือที่เคำน์เตอร์บริกำรยืม - คืน หนังสือ ชั้นที่ ๑ 
       - บริกำรสืบค้นบทควำมจำกฐำนข้อมูลออนไลน์ สำมำรถส่งรำยละเอียด
ข้อมูลชื่อบทควำม งำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ที่ต้องกำรผ่ำนช่องทำง library@northbkk.ac.th และ Facebook : 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ ซ่ึงฐำนข้อมูลที่หอสมุดให้บริกำร ได้แก่ ProQuest Dissertations & Theses, 
ThaiLIS Digital Collection (TDC), CINAHL Complete เจ้ำหน้ำที่จะด ำเนินกำรสืบค้นและดำวน์โหลดบทควำม 
งำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ ส่งกลับให้แก่อำจำรย์ และนักศึกษำผ่ำนช่องทำงที่ส่งค ำขอเข้ำมำ 
       - บริกำรตอบค ำถำมออนไลน์และกำรประชำสัมพันธ์ โดยนักศึกษำ
อำจำรย์สำมำรถติดตำมข่ำวสำร กิจกรรมต่ำง ๆ  ของส ำนักหอสมุด หรือมีปัญหำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรยืม
หนังสือ กำรต่ออำยุกำรยืมหนังสือด้วยตนเอง กำรสืบค้นบทควำมหรืองำนวิจัยจำกฐำนข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น สำมำรถ
ส่งค ำถำมผ่ำนช่องทำง ดังนี้ Facebook หรือโทรศัพท ์เจ้ำหน้ำที่จะให้บริกำรตอบค ำถำมผ่ำนช่องทำงที่ส่งค ำขอเข้ำมำ 
       - หนังสือที่รับคืนจะต้องท ำกำรฆ่ำเชื้อโดยกำรฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์
และพักหนังสือไว้ ๑๔ วัน ก่อนน ำมำจัดเรียงขึ้นชั้นบริกำร 
      ๑.๓.๑.๓ โครงกำรศึกษำดูงำน ปีละ ๑ ครั้ง กำรด ำเนินงำนยังไม่เสร็จสิ้น โดย
ก ำหนดว่ำจะจัดกำรศึกษำดูงำนเกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ ๒๐๑๙ จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้
      ๑.๓.๑.๔ โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ กำรด ำเนินงำนยังไม่เสร็จสิ้น โดยก ำหนดว่ำ
จะจัดอบรมกำรท ำประชำสัมพันธ์ผ่ำนโปรแกรม Canva เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ ๒๐๑๙ จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
      มติที่ประชุม : รับทราบ 



๑๖ 

 

    ๑.๓.๒ ประธานฯ กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่ ๑๗ 
(อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม) รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน ๕ โครงการ ดังนี้ 
      ๑.๓.๒.๑ โครงกำรพัฒนำหัวเรื่องใหม่ผ่ำน Google.doc เป็นโครงกำรต่อเนื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำนเสร็จสิ้น โดยได้น ำหัวเรื่องใหม่ ไปใส่ใน Google.doc สำมำรถเข้ำดูได้จำก ห รื อ ที่ ลิ ง ก์
https://bit.ly/3DwmY8V   
      ๑.๓.๒.๒ โครงกำรรวบรวมแหล่ง Open Access eBook & eJournal ผลกำร
ด ำเนินงำนเสร็จสิ้น สำมำรถเข้ำดูได้จำก หรือที่ลิงก์ https://bit.ly/3G8wl03     
  

      ๑.๓.๒.๓ โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) / กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
           ๑. เรื่อง Union Catalog ผลกำรด ำเนินงำนเสร็จสิ้น คือ ท ำ Flow Chart 
แนะน ำวิธีกำร / วิธีกำรเข้ำร่วมโครงกำร Union Catalog 
           ๒. เรื่อง แนะน ำกำรใช้โปรแกรม หรือ Application ในกำรจัดประชุมออนไลน์
หรือกำรติดต่อสื่อสำร ผลกำรด ำเนินงำนเสร็จสิ้น ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 3 Application คือ Zoom Skype และ 
Google Hangout  
           ๓. เรื่อง กำรน ำเข้ำข้อมูล TDC-ThaiiLIS Digital Collection ยังไม่ได้
ด ำเนินงำน โดยจะน ำไปเป็นโครงกำรต่อเนื่องในวำระที่ ๑๘ 
      ๑.๓.๒.๔ โครงกำรส ำรวจกำรบอกรับวำรสำร/นิตยสำรภำษำไทยฉบับพิมพ์ที่
บอกรับปี 2563 ผลกำรด ำเนินงำนเสร็จสิ้น โดยท ำกำรส ำรวจข้อมูลผ่ำน Google.doc แต่อำจจะยังไม่ครบเนื่องจำก
บำงสถำบันไม่ได้รับฉบับพิมพ์แล้ว จึงไม่ได้เข้ำมำตอบแบบส ำรวจ สำมำรถเข้ำดูได้จำก หรือลิงก์ 
https://bit.ly/3de31cb  
      

      ๑.๓.๒.๕ โครงกำรกำรแบ่งปันควำมรู้สู่ชุมชน เป็นโครงกำรต่อเนื่อง ยังไม่ได้
ด ำเนินงำน เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
 
      ปัญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
           ๑. ไม่สะดวกในกำรประจัดประชุมออนไลน์ สำเหตุอำจมำจำกควำมพร้อม
ของ Hardware หรือกำรใช้สื่อในกำรจัดประชุม 
           ๒. กำรด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำร อำศัยกำรสื่อสำร กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำง Application LINE  
           ๓. สมำชิกกลุ่มแต่ละสถำบันให้ควำมสนใจในกำรอ่ำนข้อควำมใน Application 
LINE กลุ่ม แต่อำจจะติดภำรกิจจึงยังไม่ได้ตอบ หรือให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่ำง ๆ  
        มติที่ประชุม : รับทราบ 
 



๑๗ 

 

   ๑.๔ เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกประธานกลุ่มงาน (อพส. ชุดที่ ๑๘) และแผนการด าเนินงาน 
               เลขำนุกำร รำยงำนผลกำรคัดเลือกประธำนกลุ่มงำน (อพส. ชุดที่ ๑๘) และเชิญประธำนฯ
กลุ่มงำน (อพส. ชุดที่ ๑๘) แนะน ำคณะท ำงำน และรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
    ๑.๔.๑ ประธานฯ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจารย์คมเดช 
บุญประเสริฐ) แนะน าคณะท างาน และรายงานแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
      ๑.๔.๑.๑ คณะท ำงำน ชุดที่ ๑๘ 
       อำจำรย์คมเดช บุญประเสริฐ    ประธำนคณะอนุกรรมกำร 
       (มหำวิทยำลัยสยำม)   
           อำจำรย์กิตติธัช วงศ์ธรรมำ    รองประธำน 
                                               (สถำบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ)  
       อำจำรย์พงศ์นรินทร์ คงสม    เลขำนุกำร 
       (มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ)          
       อำจำรย์วิยะดำ ศิริมำณนท์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       (มหำวิทยำลัยศรีปทุม)           
         ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ มีสมำชิก จ ำนวน ๕๑ ท่ำน จำก ๒๘ ห้องสมุด 
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
      ๑.๔.๑.๒ เป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินงำน 
          ๑. กำรพัฒนำบุคลำกรห้องสมุดให้มีควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำรในยุคดิจิทัล 
          ๒. กำรสร้ำงช่องทำงกำรบริกำรเชิงรุกให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 
            ๓. กำรรวบรวมเนื้อหำดิจิทัลที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
          ๔. กำรแบ่งปันควำมรู้ภำยในทีมให้เกิดควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยมิติในกำร
น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ 
          ๕. กำรน ำเทคโนโลยีมำสร้ำงเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุน หรือแก้ไขปัญหำ
กระบวนกำรท ำงำนภำยในห้องสมุด 
      ๑.๔.๑.๓ แผนกำรด ำเนินงำน จ ำนวน ๕ ด้ำน ดังนี ้
          ด้ำนที่ ๑ ด้ำนบริกำร : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรในห้องสมุด (โครงกำร
ต่อเนื่องจำกชุดที่ ๑๗) คือ โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรกำรให้บริกำรระหว่ำงห้องสมุด (Interlibrary 
Loan Information Management System)  
          ด้ำนที่ ๒ ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : กำรน ำองค์ควำมรู้ในกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพและสมรรถนะกำรท ำงำนของหน่วยงำนมำเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ 
 



๑๘ 

 

       ๑. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “บทบำทของบุคลำกรห้องสมุด
ในยุคดิจิทัล” 
       ๒. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “กำรพัฒนำระบบกำรยืม - คืน 
ด้วย Smart Device” โดย วิทยำกรจำกส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
          ด้ำนที่ ๓ ด้ำนกำรศึกษำดูงำน : กำรเข้ำไปเรียนรู้แนวทำงปฏิบัติของห้องสมุด
หรือแหล่งสำรสนเทศที่เป็นต้นแบบ คือ โครงกำรศึกษำดูงำน หัวข้อ “แนวทำงปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวของมหำวิทยำลัย
รังสิต” ซึ่งได้รับรำงวัลในระดับสำกล (World Class) 
           ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรอบรม : กำรได้รับสำรสนเทศและควำมรู้ส ำหรับน ำมำประยกุต์ 
ใช้ในกำรท ำงำน และในชีวิตประจ ำวัน ได้แก่ 
        ๑. โครงกำรอบรมออนไลน์ หัวข้อ “กำรปรับเปลี่ยนมุมมองในกำร
ท ำงำนด้ำนบริกำร (Change Mindset)” โดย วิทยำกรจำกสถำบันภูมิ 
        ๒. โครงกำรอบรมออนไลน์ หัวข้อ “กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษใน
งำนบริกำร” โดย อำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยสยำม 
        ๓. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรออนไลน์ หัวข้อ “กำรสร้ำงสื่อให้
ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” โดย อำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยสยำม 
          ด้ำนที่ 5 ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ : กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับรองรับควำมต้องกำร (Support Client Needs) และแก้ไขปัญหำกำรท ำงำนภำยในห้องสมุด คือ โครงกำร 
พัฒนำเว็บพอร์ทัลดัชนีรำยกำรสำรสนเทศดิจิทัล (Digital Content Directory Web Portal)  
      ๑.๔.๑.๔ กำรจัดกำรประชุม : จัดกำรประชุม ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง ผ่ำน Application 
LINE กลุ่ม  
      มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
    ๑.๔.๒ ประธานฯ กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (อาจารย์พรรณี 
จิวพุทธิธรรม) แนะน าคณะท างาน และรายงานแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
      ๑.๔.๒.๑ คณะท ำงำน ชุดที่ ๑๘ 
       อำจำรย์ไพจิตร เกิดอยู่           ที่ปรึกษำ 
       (มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์)   
       อำจำรย์พรรณี จิวพุทธิธรรม     ประธำน 
       (มหำวิทยำลัยสยำม)          
       อำจำรย์ชิดชนก สิริวันต์           รองประธำน 
       (มหำวิทยำลัยศรีปทุม)    
     



๑๙ 

 

       อำจำรยว์รวชิ พุฒิวิสำรทภำคย ์   เลขำนุกำรคนที่ ๑ 
       (มหำวิทยำลยัธุรกิจบัณฑิตย์)  
       อำจำรย์ศิริพร แป้นสุวรรณ        เลขำนุกำรคนที่ ๒ 
       (มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์)  
         ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ มีสมำชิก จ ำนวน ๔๐ ทำ่น 
 

        ๑.๔.๒.๒ แผนกำรด ำเนินงำน จ ำนวน ๕ โครงกำร ดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลา 
๑. โครงกำรพัฒนำหัวเรื่องใหม่โดยผ่ำน Google.doc 
(โครงกำรต่อเนื่องจำกชุดที่ ๑๗) 

เสนอหัวเรื่อง และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำทุกครั้งที่มี
กำรประชุม 

๒. โครงกำรพัฒนำหัวเรื่องใหม่โดยผ่ำน Google.doc 
(โครงกำรต่อเนื่องจำกชุดที่ ๑๗) 

พิจำรณำเวลำกำรด ำเนินกำรในที่ประชุม 

๓. กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) / กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    ๓.๑ เรื่อง Union Catalog : กำรน ำเข้ำข้อมูล
บรรณำนุกรม  
    ๓.๒ เรื่อง กำรน ำเข้ำข้อมูล TDC-ThaiLIS Digital 
Collection 
    ๓.๓ เรื่อง ห้องสมุดสีเขียวสู่ส ำนักงำนสีเขียว ของ
มหำวิทยำลัยรังสิต 

พิจำรณำเวลำกำรด ำเนินกำรในที่ประชุม 

๔. โครงกำรแบ่งปันควำมรู้สู่ชุมชนฯ  
(โครงกำรต่อเนื่องจำกชุดที่ ๑๗) 

เดือนมกรำคม - กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

๕. โครงกำรพัฒนำทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) 
บุคลำกรกลุ่มงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ อพส. ชุดที่ ๑๘ 
    - กิจกรรม : กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ทักษะกำรสร้ำงสื่อ
มัลติมีเดียส ำหรับบรรณำรักษ์ในยุคดิจิทัล 
    - กิจกรรม : กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำนลิขสิทธิ์ในยุค
ดิจิทลั 

พิจำรณำก ำหนดกำรด ำเนินกำรที่ประชุม 

       
      ๑.๔.๒.๓ กำรจัดกำรประชุม : จัดกำรประชุม ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง ผ่ำนกำรประชุม
ออนไลน์ 
      มติที่ประชุม : รับทราบ 



๒๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
        ไม่มี   
   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
                       ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑ เรื่อง การใช้จ่ายเงินกองทุนของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘ 
    ประธำนฯ ขอให้พิจำรณำเรื่อง กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนของคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบ
และเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน สำมำรถน ำมำจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกรในกำรอบรมได้หรือไม่ และมีข้อจ ำกัด
ในเรื่องอะไรบ้ำง 
    ที่ปรึกษำ (ดร.จอมขวัญ ผลภำษี) แนะน ำว่ำ กำรใช้จ่ำยเงินของกองทุนคณะอนุกรรมกำร
พัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ควรใช้เงินตำมควำมเหมำะสมซึ่งสำมำรถยืดหยุ่นได้ และ
ต้องก ำหนดเกณฑ์กำรใช้เงิน โดยศึกษำเกณฑ์จำกหลำย ๆ มหำวิทยำลัย และน ำมำหำรือเพ่ือก ำหนดเกณฑ์ ส ำหรับ
เงินกองทุนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชนนั้น เดิมได้มีกำรระดมทุน
เพ่ือจัดหำเงินเข้ำกองทุนรวม ซ่ึงคณะอนุกรรมกำรฯ ในชุดที ่ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ เป็นประธำนฯ ได้จัดท ำเสื้อยืด 
จัดสัมมนำระหว่ำงกลุ่มงำน และเชิญบุคคลภำยนอกเข้ำร่วมสัมมนำ โดยเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนเพ่ือหำเงินเข้ำ
กองทุนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน  
    ที่ปรึกษำ (อำจำรย์ภคพร อ ำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์) ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเกี่ยวกับ
กำรใช้เงินกองทุนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน สำมำรถน ำมำใช้
เป็นค่ำวิทยำกรในกำรอบรมสัมมนำได้แต่ต้องมีกำรแจ้งก่อนกำรน ำเงินออกมำใช้ทุกครั้ง และฝำกประธำนฯ ชุดที่ ๑๘ 
จัดท ำเกณฑ์ในกำรใช้จ่ำยให้เป็นระบบด้วย เนื่องจำกที่ผ่ำนมำยังไม่มีกำรจัดท ำหมวดหมู่กำรใช้สอยอย่ำงเป็นระบบ  
    อำจำรย์นฤมล พฤกษศิลป์ จำกมหำวิทยำลัยรังสิต แจ้งว่ำ แหล่งที่มำของรำยได้เงิน 
กองทุนรวมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน คือ มำจำกกำรจัดอบรม
สัมมนำ และเก็บค่ำลงทะเบียนในกลุ่มจำกคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชน และบุคคลภำยนอก ท ำให้เงินกองทุนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชนเพ่ิมขึ้น แต่ปัจจุบันกำรจัดอบรมสัมมนำส่วนใหญ่จัดแบบออนไลน์ และไม่มีกำรเก็บค่ำลงทะเบียนด้วยสถำนกำรณ์
ได้เปลี่ยนไป อำจจะต้องหำสปอนเซอร์ในกำรจัดอบรมสัมมนำครั้งต่อไป 
    ที่ปรึกษำ (ดร.จอมขวัญ ผลภำษี) แนะน ำว่ำ ควรจัดอบรมสัมมนำ และเก็บค่ำลงทะเบียน
เพ่ือระดมเงินเข้ำกองทุนรวมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน โดยกำร
หำสปอนเซอร์จำกภำยนอกมำสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม 



๒๑ 

 

     ประธำนฯ เห็นด้วยว่ำ กำรจัดอบรมสัมมนำควรหำสปอนเซอร์ เพ่ือสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรม โดยขอให้คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน พิจำรณำเกี่ยวกับ
หลักเกณฑใ์นกำรจัดหำสปอนเซอร์ และรำคำค่ำวิทยำกร ได้แก่ 
      ๑. กำรก ำหนดเวลำ และรำคำของสปอนเซอร์ 
       ๒. กำรก ำหนดค่ำวิทยำกร 
       ๓. กำรก ำหนดแพคเกจสปอนเซอร์ 
      ๔. กำรใส่โลโกข้องสปอนเซอร์ 
    คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน สรุป
หลักเกณฑ์ในกำรจัดหำสปอนเซอร์ และรำคำค่ำวิทยำกร ดังนี้ 
       ๑. คณะอนุกรรมกำรท่ำนใดมีข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจสปอนเซอร์ และรำคำค่ำวิทยำกร 
ขอให้น ำข้อมูลมำแบ่งปัน ผ่ำน Application LINE : คณะอนุกรรมกำร อพส. ๑๘  
      ๒. หลักเกณฑ์ในกำรจัดหำสปอนเซอร์ และรำคำค่ำวิทยำกร ขอให้คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำ ผ่ำน Application LINE : คณะอนุกรรมกำร อพส. ๑๘ ในภำยหลัง 
 
     มติที่ประชุม : ๑. เงินกองทุนของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สามารถน ามาจ่ายค่าวิทยากรได้ 
               ๒. คณะอนุกรรมการท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจสปอนเซอร์ และ
ราคาค่าวิทยากร ขอให้น าข้อมูลมาแบ่งปัน ผ่าน Application LINE : คณะอนุกรรมการ อพส. ๑๘ 
               ๓. หลักเกณฑ์ในการจัดหาสปอนเซอร์ และราคาค่าวิทยากร ขอให้
คณะอนุกรรมการพิจารณา ผ่าน Application LINE : คณะอนุกรรมการ อพส. ๑๘ ในภายหลัง 
 
   ๔.๒ เรื่อง ก าหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘ 
    ประธำนฯ ขอให้พิจำรณำเรื่อง ก ำหนดกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบ
และเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ชุดที่ ๑๘ เนื่องจำกครั้งนี้เป็นกำรประชุมครั้งแรกของชุดที่ ๑๘ จึง
ขอเสนอระยะเวลำในกำรจัดประชุมรูปแบบออนไลน์ คือ ทุก ๒ เดือน ต่อครั้ง เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรกลุ่มงำน 
หรือทุก ๓ เดือน ต่อครั้ง เช่นเดียวกับที่เคยจัดประชุมมำ หำกมีเรื่องที่ต้องหำรือก่อนถึงเวลำที่ก ำหนดไว้ จะจัดกำร
ประชุมเป็นกรณีไป โดยขอให้คณะผู้บริหำรพิจำรณำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดจัดกำรประชุมครั้งต่อไป 
    ที่ปรึกษำ (ดร.จอมขวัญ ผลภำษี) แจ้งว่ำ เห็นด้วยกับกำรจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ 
หำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ คลี่คลำย ค่อยก ำหนดจัดประชุมในสถำนที่อีกครั้ง 
และกำรก ำหนดจัดกำรประชุมทุก ๒ เดือน ต่อครั้ง เนื่องจำกจะเป็นประโยชน์กับกำรบริหำรงำนเป็นอย่ำงมำก                    



๒๒ 

 

    ที่ปรึกษำ (อำจำรย์ภคพร อ ำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์) แจ้งว่ำ เห็นด้วยตำมที่ประธำนฯ 
เสนอมำ คือ จัดกำรประชุมทุก ๓ เดือน ต่อครั้ง เป็นเวลำที่เหมำะสม ส่วนกำรจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ จะช่วย
ลดปัญหำเรื่องกำรเดินทำง และท ำให้คณะอนุกรรมกำรสำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้มำกกว่ำกำรประชุมในสถำนที่ 
และควรให้มีกำรศึกษำดูงำนเพ่ือจะได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกรณีไป                          
     
     มิติที่ประชุม : จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘ ทุก ๓ เดือน ต่อครั้ง ส่วนคณะอนุกรรมการกลุ่มย่อย จัดประชุมทุก ๒ เดือน ต่อครั้ง 
หากมีเรื่องท่ีต้องหารือก่อนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ จะจัดการประชุมเป็นกรณีไปผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
 
   ๔.๓ เรื่อง หัวข้อส าหรับการจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ 
    ประธำนฯ ขอให้พิจำรณำเรื่อง หัวข้อส ำหรับกำรจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ โดยสอบถำม
คณะอนุกรรมกำรทุกท่ำนมีควำมประสงค์จะให้จัดอบรมในหัวข้อใด ส ำหรับกำรจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ 
    คณะอนุกรรมกำร มีควำมเห็นว่ำควรจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ ในห้วข้อ “ลิขสิทธิ์”เพรำะ
มีควำมส ำคัญ และจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของบรรณำรักษ์ทุกสถำบัน  
    ประธำนฯ แนะน ำว่ำ วิทยำกรควรบรรยำยในเรื่อง “ลิขสิทธิ์” ที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำย และ
ทุกสถำบันสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง 
    อำจำรย์อภัย ประกอบผล จำกวิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย แจ้งว่ำ แนะน ำให้ติดต่อวิทยำกร
จำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ มำเป็นวิทยำกร และเชิญชวนบรรณำรักษ์จำกทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน ร่วมฟังกำร
อบรมในหัวข้อ “ลิขสิทธิ์และกำรใช้ข้อมูลที่เป็นธรรม” โดยแจ้งให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมจดข้อค ำถำมที่ต้องกำรทรำบ 
และส่งให้วิทยำกรก่อน เพ่ือวิทยำกรจะได้บรรยำยในเรื่องที่ผู้เข้ำรวมอบรมต้องกำร เพ่ือจะได้ตรงกับงำนของ
บรรณำรักษ์ให้มำกท่ีสุด 
    ที่ปรึกษำ (ดร.จอมขวัญ ผลภำษี) ให้ข้อเสนอเพ่ิมเติมจำก อำจำรย์อภัย ประกอบผล 
ว่ำ ควรมีวิทยำกรหลำยท่ำน และมีควำมรู้เกี่ยวกับห้องสมุดโดยตรง เพ่ือผู้เข้ำร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์มำกยิ่งขึ้น  
                    อำจำรย์คมเดช บุญประเสริฐ เสนอรำยชื่อ วิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ
หัวข้อ “ลิขสิทธิ์” คือ ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกำล บรรณำรักษ์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักหอสมุดแห่งชำติ ผ่ำน
ช่องทำง Chat ของระบบกำรประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom    
    ผู้ร่วมประชุมในกลุ่มงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ เสนอชื่อวิทยำกร 
คือ ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้ำทอง ผ่ำน Application LINE กลุ่มงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 
    มติที่ประชุม : จัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง “ลิขสิทธิ์ในงาน
ของห้องสมุด”  
 



๒๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
   ๕.๑ เรื่อง การน าเสนอฐานข้อมูลเพื่อจัดซื้อของผู้แทนจ าหน่าย 
    ประธำนฯ หำรือเรื่อง กำรน ำเสนอฐำนข้อมูลเพ่ือจัดซื้อของผู้แทนจ ำหน่ำย เนื่องจำก
ผู้บริหำรบำงสถำบันยังไม่ได้ตอบรับในกำรจัดซื้อฐำนข้อมูล โดยเบื้องต้นได้หำรือ และมีมติจะด ำเนินกำรจัดซื้อ
ฐำนข้อมูล เพ่ือน ำมำใช้งำนร่วมกัน ดังนั้นเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรตัดสินใจควรจัดเวลำให้ตัวแทนจ ำหน่ำยฐำนข้อมูล
น ำเสนอฐำนข้อมูลต่ำง ๆ และผู้บริหำรสถำบันที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมฟังกำรน ำเสนอพร้อมกัน หำกผู้แทนจ ำหน่ำยติดต่อ
มำจะไดแ้จ้งช่องทำงในกำรประสำนงำนไว้เพียงจุดเดียวกันเพ่ือจะได้ง่ำยต่อกำรประสำนงำน   
    ที่ปรึกษำ (ดร.จอมขวัญ ผลภำษี) แจ้งว่ำ เห็นด้วยตำมที่ประธำนฯ เสนอมำ เนื่องจำก
ในกำรจัดประชุมในแต่ละครั้งจะเสียโอกำสในกำรฟังควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรคณะกรรมกำรกลุ่มย่อย ดังนั้นควรแยก
จัดกำรน ำเสนอเป็นกรณีไป ควรแจ้งให้ผู้แทนจ ำหน่ำยทีจ่ะมำน ำเสนอฐำนข้อมูล เตรียมข้อมูลส ำหรับกำรน ำเสนอให้
ครอบคลุมทุกด้ำน และจัดท ำฟอร์มลงทะเบียนเพ่ือทดลองใช้ฐำนข้อมูล เพ่ือรวบรวมสถำบันที่สนใจ และมีข้อมูลเพ่ือใช้
ต่อรองกับผู้แทนจ ำหน่ำยต่อไป 
    ประธำนฯ สอบถำมว่ำ ควรแจ้งให้ผู้แทนจ ำหน่ำยทรำบว่ำ พร้อมให้ท ำกำรน ำเสนอข้อมูล
ตั้งแตห่ลังวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
    ผู้ร่วมประชุมทุกท่ำนเห็นด้วยตำมที่ประธำนฯ เสนอมำ 
 
    มติที่ประชุม : ๑. จัดการน าเสนอฐานข้อมูลเป็นกรณีไป โดยแยกจากการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
                ๒. แจ้งผู้แทนจ าหน่ายที่จะน าเสนอฐานข้อมูล ให้เตรียมข้อมูล
ส าหรับการน าเสนอให้ครอบคลุมทุกด้าน และจัดท าฟอร์มลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฐานข้อมูล 
                ๓. เริ่มให้ผู้แทนจ าหน่ายน าเสนอข้อมูลได้ตั้งแต่หลังวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
     
   ๕.๒ เรื่อง การท า MOU กับส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    อำจำรย์อภัย ประกอบผล จำกวิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย หำรือเรื่อง กำรท ำ MOU กับ
ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ตำมทีค่ณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบัน 
อุดมศึกษำเอกชน ชุดที่ ๑๗ ได้ด ำเนินกำรลงนำม MOU กับส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย นั้น 
ปัจจุบันยังมีอีกหลำยสถำบันที่ยังไม่ได้ลงนำม จึงขอฝำกประธำนฯ ชุดที่ ๑๘ ประสำนต่อ เพ่ือประโยชน์ของสมำชิก
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบัน อุดมศึกษำเอกชน ต่อไป 
    ที่ปรึกษำ (อำจำรย์ภคพร อ ำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์) แจ้งว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำ MOU 
กับส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ภำยใต้ข้อตกลงร่วมกับ รองศำสตรำจำรย์ ดร.อมร เพชรสม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย คือ กำรเซ็นสัญญำนั้นหมำยถึงเซ็นในนำม



๒๔ 

 

คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ถ้ำสถำบันไหนสะดวกเตรียม
เอกสำรครบสำมำรถติดต่อกับทำงจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้เลย โดยติดต่อกับนำยธนัช บุญจันทร์ (โต้ง) เพรำะใน
สัญญำที่เซ็นร่วมกันระบุระยะเวลำควำมร่วมมือ คือ ๓ ปี ปัจจุบันคงเหลือเวลำเพียง ๑ ปี จะครบสัญญำ ดังนั้นต้อง
สอบถำมที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำสำมำรถท ำต่อได้เลย หรือต้องครบ ๓ ปี จึงเริ่มต้นใหม่ ทั้งนี้ขอฝำกประธำนฯ 
ชุดที่ ๑๘ ประสำนต่อด้วย 
    อำจำรย์นันทิยำ จรูญแสง จำกมหำวิทยำลัยอีสเทร์น แจ้งว่ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.อมร 
เพชรสม แจ้งว่ำ ต้องครบก ำหนด ๓ ปี จึงสำมำรถเริ่มท ำ MOU ฉบับใหม่ได้  
    ประธำนฯ รับด ำเนินกำรประสำนงำนกำรท ำ MOU กับส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฉบับต่อไป 
 
    มติที่ประชุม : ๑. การท า MOU กับส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต้องรอให้สัญญาฉบับเดิมหมดอายุ จึงจะสามารถลงนามฉบับต่อไปได้ 
                     ๒. ประธานฯ รับด าเนินการประสานงานการท า MOU กับส านักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับต่อไป 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

(นำงสำวนิรชำ ภูสำมำรถ) 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร ๒ 

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
 

(นำงสำวจันทร์จิรำ นกงำม) 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร ๓ 

ผู้พิมพ์รำยงำนกำรประชุม 

(ดร.อภิรดี อ ำนรรฆมณี) 
ประธำน 

ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
 



๒๕ 

 

ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครอืข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
การประชุมออนไลน์ ผา่นโปรแกรม Zoom 
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