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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
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คํานํา 
 
 รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี 12 วาระเดือนสิงหาคม 2552 ถึง เดือนกรกฎาคม 2554  ฉบับนี้       
มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และกลุมงานตาง ๆ ตลอดระยะเวลา 2 ป 
 ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ไดถูกรายงานในคณะกรรมการฝายพัฒนา ของสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศ (สสอท.)  และไดรับความชื่นชมจากที่ประชุมวาเปนเครือขายท่ี
เขมแข็ง มีความรวมมอืมาอยางยาวนานและมีประสิทธิภาพ ทําให สสอท. เห็นความสําคัญและประโยชน 
จึงเสนอใหยกฐานะ อพส. จาก คณะอนุกรรมการฯ ภายใตคณะกรรมการฝายพัฒนา เปน คณะกรรมการ
ฝายฯ   
 ในนามของคณะอนุกรรมการฯ ขอขอบพระคุณทานที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี 12 ซึ่งประกอบดวย ดร.มัทนา สานติวัตร 
ดร.รักษ พรหมปาลิต และอาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน ท่ีใหคําปรึกษาและสนับสนุนอยางดียิ่ง 
 ขอขอบพระคุณทานผูบริหารหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและบรรณารักษทุกทานที่ได
รวมมอืกันอยางเข็มแข็งทําใหการดําเนินงานของ อพส. ประสบความสําเร็จและดําเนินไปอยางราบรื่น
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 หวังวาผลการดาํเนินงานเลมนี้ จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 
ตลอดจนผูสนใจทั่วไป 
       
 
 
 
                   ดร.ชนันนา รอดสุทธิ 
     ผูอํานวยการสํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
     ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย 

หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี 12 
  31 กรกฎาคม 2554 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 
1.  ประวัติความเปนมา 
 ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดเริ่มข้ึน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 โดยความรวมมือของกลุมบรรณารักษจากหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน จํานวน 11 แหง ไดนัดหมายมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาหารูปแบบของความรวมมือท่ี
เหมาะสมที่หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแหงจะรวมมือกันได โดยมีนายบุญสิริ สุวรรณเพ็ชร 
หัวหนาบรรณารักษ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนประธานจัดการประชุมและมี  
รศ.ดร.นวนิตย อินทรามะ เปนท่ีปรึกษา ท่ีประชุมไดคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินงานความรวมมอื  
ชุดแรกมีจํานวน 6 คนและไดจัดตั้งเปน “ชมรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ชสอ. หรือ PHEL 
Group)” มีนายบุญสิริ สุวรรณเพ็ชร เปนประธานชมรม โดยมีวัตถุประสงคหลัก 5 ประการ คือ 
 1. เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 2. เพื่อสงเสริมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 3. เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรหองสมุดรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 
 5. เพื่อสงเสริมการคนควา วิจัย ตลอดจนการเขียนบทความทางวิชาการในทางบรรณารักษศาสตร 
 ในพ.ศ. 2530 ชมรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดเปลี่ยนสถานภาพเปน 
“คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพห.)” อยูภายใตการใหคําแนะนําของ
คณะกรรมการฝายพัฒนาในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) โดยมี
วัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ  
 1. เนนความรวมมือ 
 2. สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ 
 3. พิจารณาแนวทางพัฒนาหลักเกณฑ 
 4. ใหคําปรึกษาแกสมาชิก 
 อพห. ไดรวมมอืกันปฏิบัติงานตั้งแต ปพ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2548 มีการแบงกลุมทํางานออกเปน      
5 กลุม คือ 
 1. กลุมงานเทคนิค 
 2. กลุมงานบริการ 
 3. กลุมงานโสตทัศนบริการ 
 4. กลุมงานวารสาร 
 5. กลุมงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 และจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
(สสอท.) ครั้งท่ี 6/2543 วันที่ 25 ตุลาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีมติใหเปลี่ยนชื่อ
ยอ “อพห.” เปน “อพส.” โดยปรับวัตถุประสงคเปนดังนี้ 
 1. สงเสริมความรวมมอืในการใชทรัพยากรการเรียนรูและบริการสารสนเทศใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
 2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและบริการทางวิชาการของหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
 3. สงเสริมการคนควาและวิจัยเพื่อผลิตผลงานในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 
 4. เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการประสบการณของบุคลากรในวิชาชีพ 
 ตอมาไดมีการประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทย (สสอท.) ครั้งท่ี 4/2546 วนัที่ 13 มิถุนายน 2546 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มีมติใหเปลี่ยนชื่อ 
“คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” เปน “คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” และเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2546 เปนตนมาจนถึง
ปจจุบัน 
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งท่ี 10/1/2548 ณ มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ ท่ีประชุมีมติใหรวมกลุมงานตาง ๆ 
ท่ีมีอยูเดิม 5 กลุมนั้นใหเหลือเพียง 3 กลุม คือ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริการผูใช และกลุมงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2554 ไดมกีารประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี 12 ครั้งท่ี 12/1/1/2552 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ท่ี
ประชุมมีมติใหมีการแบงกลุมงานใหม เปน 4 กลุม คือ กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ กลุมงานบริการสารสนเทศ และกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และจากผลการดําเนินงานที่ผานมาของอพส. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
(สสอท.) ไดเห็นผลงาน ความสําคัญและประโยชนของการรวมเครือขาย จึงเสนอใหยกฐานะ อพส. จาก 
คณะอนุกรรมการฯ ภายใตคณะกรรมการฝายพัฒนา เปน คณะกรรมการฝาย ท่ีประชุมอพส. ไดแจงและ
ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 12/11/2/2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 
2554  ณ หองสโมสรอาจารยช้ัน 2 อาคาร E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใน
การยกฐานะ อพส. จาก คณะอนุกรรมการฯ เปน คณะกรรมการฝาย โดยตั้งช่ือ ฝายวา “คณะกรรมการฝาย
เครือขายทรัพยากรและเทคโนโลยีการศึกษา”  
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2.  การบริหารความรวมมือ 
 นับตั้งแตปพ.ศ. 2528 ถึงปจจุบันคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) มีประธานในการดําเนินการพัฒนาความรวมมือระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว ซึ่งสรรหาและเลือกตั้ง
จากผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทําหนาท่ีประธานคณะอนุกรรมการฯ ดํารงตําแหนงวาระ
ละ 2 ป จํานวน 13 ทาน ดังนี้ 

1. อาจารยบุญสิริ สุวรรณเพ็ชร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พ.ศ. 2528-2530 
2. อาจารยวรางคณา อินทรพินทุวัฒน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พ.ศ. 2530-2532 
3. อาจารยวิรัติ นธิิกุล มหาวิทยาลัยกรงุเทพ พ.ศ. 2532-2534 
4. รศ.ดร.นวนิตย อินทรามะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พ.ศ. 2534-2536 
5.  ดร.น้ําทิพย วิภาวิน มหาวิทยาลยัหอการคาไทย พ.ศ. 2536-2538 
6. อาจารยทรงสรรค อุดมศิลป มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระ

เกียรต ิ
พ.ศ. 2538-2540 

7. ดร.อุทัย ทุติยะโพธ ิ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2540-2542 
8. อาจารยสรัญญา รุจิเรขเรืองรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2542-2544 
9. อาจารยสุธน สภุาวงศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2544-2546 
10. อาจารยสวุคนธ ศิริวงศวรวัฒน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พ.ศ. 2546-2548 
11. ดร.สุพัตรา สินชัยสุข มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ พ.ศ. 2548-2550 
12. ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2552 
13. ดร.ชนันนา รอดสุทธิ มหาวิทยาลัยกรงุเทพ พ.ศ. 2552-2554 

 
3.  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครอืขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี 12 
วาระเดือนสิงหาคม 2552 – เดือนกรกฎาคม 2554 ประกอบดวย 
 1. ดร.ชนันนา รอดสุทธิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยกรุงเทพ ประธาน 
 2. ดร. จีระประภา ละอองคํา ผูอํานวยการสํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รองประธาน 
 3. อาจารยสุชัญญา จีระพันธุ ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม- 
พระเกียรต ิรองประธาน 
 4. ผูบริหารสํานักหอสมุด/หวัหนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนอนุกรรมการ 
 5. นางสาวสมภสัสร พฤกษาณุมาส หัวหนาแผนกสงเสริมและพัฒนาทรัพยากร สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ เหรัญญิก 
 6. นางสาวพรทิพย ฟูจิตร หัวหนาแผนกวิเคราะหสารนิเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เลขานุการ 
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 7. นางสาวจินตนา แกงมงคล บรรณารักษแผนกสงเสริมและพัฒนาทรัพยากร สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ ผูชวยเลขานุการ 
 8. นางสาวจิราพร บานลา บรรณารักษแผนกวิเคราะหสารนิเทศ สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ ผูชวยเลขานุการ 
 
4.  คณะที่ปรึกษาของคณะอนกุรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) ชุดที่ 12 วาระเดือนสิงหาคม 2552 – เดือนกรกฎาคม 2554 
 1. ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) 
 2. ดร.รักษ พรหมปาลิต รองอธิการบดีฝายวิจยัและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพายัพ และประธาน
คณะกรรมการฝายพัฒนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) 
 3. อาจารยสวุคนธ ศิริวงศวรวฒัน ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
5. สมาชิกคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 12 
วาระเดือนสิงหาคม 2552 – เดอืนกรกฎาคม 2554 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) นับเปน
เครือขายหองสมุดท่ีเขมแข็งเครือขายหนึ่ง ปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 64 สถาบันประกอบดวย 

1. มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
2. มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุรี 
3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยอีีสเทิรน เดิมเปน วิทยาลัยโปลีเทคนิค 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. มหาวิทยาลัยเกริก 
5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
6. มหาวิทยาลัยครสิเตียน 
7. มหาวิทยาลัยเจาพระยา 
8. มหาวิทยาลัยชินวัตร                          
9. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน                           

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
11. มหาวิทยาลัยธนบุรี 
12. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
13. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
14. มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 
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15. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด   
16. มหาวิทยาลัยนานาชาติ-เอเชียแปซิฟก   
17. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
18. มหาวิทยาลัยพายัพ 
19. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
20. มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
21. มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
22. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
23. มหาวิทยาลัยโยนก 
24. มหาวิทยาลัยรังสิต             
25. มหาวิทยาลัยราชธานี เดิมเปน วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร 
26. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
27. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  
28. มหาวิทยาลัยเวบ็สเตอร (ประเทศไทย) 
29. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
30. มหาวิทยาลัยศรปีทุม       
31. มหาวิทยาลัยสยาม 
32. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
33. มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
34. มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
35. มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
36. มหาวิทยาลัยอสิลามยะลา เดิมเปน วิทยาลัยอิสลามยะลา 
37. มหาวิทยาลัยอสีทเทิรน เอเชีย 
38. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
39. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภมู ิ
40. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
41. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 
42. วิทยาลัยเชียงราย 
43. วิทยาลัยเซนตเทเรซา  
44. วิทยาลัยเซนตหลุยส                               
45. วิทยาลัยเซาธอสีทบางกอก                        
46. วิทยาลัยดุสิตธานี 
47. วิทยาลัยตาป 
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48. วิทยาลัยทองสขุ 
49. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 
50. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
51. วิทยาลัยนครราชสีมา 
52. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
53. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
54. วิทยาลัยราชพฤกษ 
55. วิทยาลัยลุมน้ําปง 
56. วิทยาลัยศรีโสภณ 
57. วิทยาลัยสันตพล 
58. วิทยาลัยแสงธรรม 
59. วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง 
60. สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน                   
61. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
62. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 
63. สถาบันรัชตภาคย เดิมเปน วิทยาลัยรัชตภาคย 
64. สถาบันอาศรมศิลป 

 
6.  คณะทํางานของคณะอนกุรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
(อพส.) 
 คณะทํางานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.)  ชุดท่ี 12 วาระเดือนสิงหาคม 2552 – เดือนกรกฎาคม 2554  แบงเปน 4 กลุม ไดแก กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ กลุมงานบริการสารสนเทศ และกลุมงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะทํางานกลุมตาง ๆ ถือเปนหัวใจสําคัญของความรวมมอื เพราะเปนกลไกสําคัญในการสราง
กิจกรรมและโครงการตาง ๆ คณะทํางานประกอบดวยบรรณารักษจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทุกแหง แตละกลุมมีการเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการของกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ดังนี้ 
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

อาจารยเบญจภรณ อนันตวณิชยชา มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ  ประธาน 

อาจารยดาวรัตน แทนรตัน มหาวิทยาลัยรังสิต  รองประธาน 

อาจารยปราณี รําจวนจร มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ  เลขานุการ 
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กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
อาจารยลักษมี พูลทรัพย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ประธาน 

อาจารยสภุาพร ซือสูงเนิน  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  รองประธาน 

อาจารยภรัณยา ปรางทอง  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  เลขานุการ 
กลุมงานบริการสารสนเทศ 

อาจารยสาวิตร ี แสงวิริยภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย             ประธาน 

อาจารยสมศิลป ศรีประภัสสร  มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ  รองประธาน 
อาจารยสรวีย   ตั้งวงศถาวรกจิ มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  เลขานุการ 

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารยอุทิตย  พิมพา   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ประธาน 

อาจารยอัครพล  จีนาคม   มหาวิทยาลัยกรงุเทพ    รองประธาน 

อาจารยนันทมาลิน ณ นคร   มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ    เลขานุการ 

 
7.  การประชุมของคณะอนกุรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
ชุดที่ 12 วาระเดอืนสิงหาคม 2552 – เดือนกรกฎาคม 2554 มกีารประชุมท้ังสิ้น 10 ครั้ง 

ครั้งท่ี 12/1/1/2552 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
ครั้งท่ี 12/2/2/2552  วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ วิทยาเขต 

หัวหมาก 
ครั้งท่ี 12/4/1/2553  วันอังคารที่ 9 กมุภาพันธ 2553 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ครั้งท่ี 12/5/2/2553   วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ครั้งท่ี 12/7/4/2553  วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกริก 
ครั้งท่ี 12/8/5/2553   วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร 
ครั้งท่ี 12/9/6/2553   วันอังคารที่ 7 ธนัวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ครั้งท่ี 12/11/2/2554   วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
วาระพิเศษ/2554         วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิย 

 ครั้งท่ี 12/12/3/2554   วันอังคารที่ 7 มถิุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 
 
8.  ผลการดําเนนิงานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) ชุดที่ 12 วาระเดือนสิงหาคม 2552 – เดือนกรกฎาคม 2554  มีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

8.1 โครงการจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Thai Digital Collection)  
 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี 12 
ไดดําเนินการเขารวมโครงการจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มตอเนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ 
ชุดท่ี 11 ซึ่งมีหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขารวมโครงการจํานวน 22 สถาบัน และปจจุบันมีเพิ่มเปน 
30 สถาบัน  
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8.2  การเขารวมเปนสมาชิก Electronic Information for Libraries : eifl 
eifl กอตั้งข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1999 เปนองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหาผลกาํไร ซึ่งเริ่มจากการ

เปนสื่อกลางในการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนกิสใหแกหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหองสมุดวิจัย แก
ประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ปจจุบัน eifl ทํางานรวมกับหองสมุดและเครือขายความรวมมือ
หองสมุดในประเทศกําลังพัฒนามากกวา 45 ประเทศ ในทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป มี
วัตถุประสงคในการสนับสนุนดานการศึกษา การเรียนรู การวิจยั และการพัฒนาที่ยั่งยืน eifl จะทําหนาท่ี
เปนสื่อกลางระหวางหองสมุดสมาชิกกับสํานักพิมพ เพื่อใหหองสมุดสมาชกิประหยัดงบประมาณในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดในราคาที่ถูกกวาการจัดซื้อเองโดยตรง 

 จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) ครั้งท่ี 12/9/6/2553 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 ณ หอง 5602 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
คณะอนุกรรมการเล็งเห็นถงึประโยชนของการเขารวมเปนสมาชิก eifl จึงมมีติให อพส. เขารวมเปน
สมาชิก eifl โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนสมาชิกนํารองในนาม PULNET ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553 

8.3 การยกฐานะคณะอนกุรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) เปน คณะกรรมการฝายเครือขายทรพัยากรและเทคโนโลยีการศึกษา 
 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) แบงกลุมทํางานออกเปน 5 ฝาย 
ไดแก คณะกรรมการฝายหาทุน คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ คณะกรรมการฝายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะกรรมการฝายพัฒนา และคณะกรรมการฝายกิจการนกัศึกษา ซึ่งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เปนคณะอนุกรรมการภายใต
คณะกรรมการฝายพัฒนา โดยมี ดร.รักษ พรหมปาลิต รองอธิการบดีฝายวิจยัและวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
พายัพ เปนประธานคณะกรรมการฝายพัฒนา จากผลการดําเนินงานของอพส. ท่ีรายงานตอสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) ทําให สสอท. เห็นความสําคัญและประโยชน จึง
เสนอใหยกฐานะ อพส. จาก คณะอนุกรรมการฯ ภายใตคณะกรรมการฝายพัฒนา เปน คณะกรรมการฝาย  

มติท่ีประชุม อพส. ครั้งท่ี 12/11/2/2554 วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 ณ หองสโมสรอาจารย 
 ช้ัน 2 อาคาร E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นชอบในการยกฐานะ อพส. จาก คณะอนุกรรมการฯ 
เปน คณะกรรมการฝาย โดยตั้งช่ือฝายวา “คณะกรรมการฝายเครือขายทรัพยากรและเทคโนโลยีการศึกษา” 
และไดกําหนดโครงสรางคณะกรรมการฝาย ใหประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) คณะทํางานดานการพัฒนา
ทรัพยากรการศึกษา  2) คณะทํางานดานเทคโนโลยีและระบบเครือขาย  3) คณะทํางานดานการพัฒนา
งานวิจัย/วิชาชีพ (+ลิขสิทธิ์)  และ 4) คณะทํางานดานการสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศ  โดยมีบทบาท
หนาท่ีดังนี้  
  1) พัฒนาทรัพยากรดานการศึกษาระหวางสถาบัน สําหรับนักศึกษา ปญญาชน 
คณาจารย ในการศึกษาคนควา วิจัย และการเรยีนการสอน เพือ่ใหเกิดความคุมคาในการใชงบประมาณ
และประโยชนสูงสุด เชน การตอรองราคาการบอกรับฐานขอมูลออนไลน การสงเสริมการจัดทําบทเรียน
ออนไลนสําหรบัวิชาศึกษาทั่วไป การจัดหาซอฟแวรทางการศึกษา อาทิ ลิสเรล เปนตน 
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  2) พัฒนาคุณภาพการใหบริการทรัพยากรทางการศึกษาระหวางสถาบันดวยระบบ
เครือขาย เพื่อตอบสนองตอภารกิจดานการคนควาวิจัยตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  3) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการดําเนินการของสถาบันสมาชิก เชน การจัดทํา
เว็บไซตซึ่งเปนศูนยกลางในการติดตอประสานงาน การศึกษาแนวโนมของเทคโนโลยี และเสนอแนะแก
สถาบันสมาชิกเพื่อใหเกิดการพัฒนาในระดับเดียวกัน เปนตน 
  4) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานสารสนเทศระหวางสถาบัน เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน อันเปนการเพิ่มมูลคาแกบุคลากร เชน การจัดประชุมวิชาการและการศึกษาดูงานรวมกนั 
เปนตน 
  5) เปนศูนยกลางในการสะทอนปญหาการดําเนินงานแกผูบริหารระดับสถาบัน/
มหาวิทยาลัย เชน การดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง และการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด 
และสํานักเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนตน 
  6) ขยายความรวมมือไปยังเครอืขายท่ีเกี่ยวของในระดับประเทศและนานาชาติ เชน 
เครือขายในอาเซียน เปนตน 
 ท้ังนี้การกําหนดโครงสรางคณะกรรมการฝายเครือขายทรัพยากรและเทคโนโลยีการศึกษา ยัง
ดําเนินการไมแลวเสรจ็ใน อพส. ชุดท่ี 12 จึงตองมีการพิจารณาและดําเนินการของชุดตอไป 

8.4  การเขารวมเปนสมาชิกคณะกรรมการเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Academic Library Co-operation Network: TALCON) 

การเขารวมเปนสมาชิกคณะกรรมการเครือขายความรวมมอืระหวางหองสมดุสถาบันอุดมศึกษา
ไทยเกิดจากความรวมมือของเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย ไดแก กลุมเครือขายหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนภูมภิาค (PULINET) กลุมเครือขายหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาสวนกลาง (Thai LiNet)   
กลุมเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
และกลุมเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (PULNET) โดยมวีัตถปุระสงคเพื่อพัฒนาความ
รวมมอืในการกําหนดแนวทางและพัฒนาการดําเนินงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน   
สงเสริมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรวมกันในรูปภาคี (Consortium)  สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน
อยางคุมคา สงเสริมการศึกษา การวิจัย การเรยีนรูรวมกันของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  รวมถงึการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหมี
ความเขมแข็งและยั่งยืน   

   ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการเครือขายความรวมมอืระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาไทยเกิดความรวมมอือยางเขมแข็งจึงไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการโดย    
ใหมีตัวแทนจากทั้ง 5 เครือขาย ๆ ละ 2 ทาน สําหรับตัวแทนของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือยขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) คือ อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน ผูอาํนวยการศูนย
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สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และอาจารยสรัญญา รุจิเรขเรืองรอง ผูอํานวยการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

8.5 การสัมมนาวิชาการเรื่อง “หองสมุดกับวาระเศรษฐกิจสรางสรรค 
 การสัมมนาวิชาการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมดุสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เปนกิจกรรมที่สมาชิกรวมกันจัดข้ึนโดยหมุนเวียนกนัเปนเจาภาพ เพื่อใหบุคลากรของหองสมุดได
มีโอกาสติดตามความกาวหนาทางดานวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานหองสมดุ 
 การสัมมนาวิชการเรื่อง  “หองสมุดกับวาระเศรษฐกิจสรางสรรค” โดยความรวมมือของ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) รวมกับ 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ วันที่ 2-3 มิถุนายน 2554  เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมปองทิพย 1 อาคาร 
12 ช้ัน 9 (นิเทศศาสตรคอมเพล็กซฯ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วทิยาเขตรังสิต ซึ่งเปนหัวขอการสัมมนาครั้งนี้
สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดบรรจุวาระเศรษฐกิจสรางสรรค 
(Creative Economy) เปนวาระแหงชาติไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 11  ซึ่งมีพันธสัญญา
ครอบคลุม 4 ดาน และหนึ่งในดานนั้นคือ การสรางรากฐานและปลูกฝงความสามารถดานการคิด และการ
สรางสรรคในระบบการศึกษาไทย (Creative Education & Human Resource) หองสมุดในฐานะที่เปน
หนวยงานที่มีความสําคัญกับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เนื่องจากเปนแหลงสารสนเทศที่ 
คนไทยใชแสวงหาความรูเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาและทักษะอันเปนองคประกอบของเศรษฐกิจ
สรางสรรค ดังนั้นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย จึงตระหนักถึงความสาํคัญสําหรับการเตรียมความ
พรอมของหองสมุดและศูนยสารสนเทศเพื่อจัดการงานบริการท่ีสอดคลองกบัการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
ดังกลาว การจัดสัมมนาในหัวขอ “หองสมุดกบัวาระเศรษฐกิจสรางสรรค” เปนการกระตุนและเสริมสราง
ใหผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา บรรณารักษ นักสารสนเทศ ผูปฏิบัติงาน และผูสนใจ เกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และพัฒนาตอยอดองคความรู เพื่อนําไปสูการเปนหองสมุดสรางสรรคตอไป 
 การประเมินความความพึงพอใจตอการสัมมนา โดยใชแบบสอบถาม สเกล 5 ระดับ และคําถาม
ปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ไดผลดงันี้ 
 1. ผูเขารวมสัมมนา 85 ทาน มีผูตอบแบบประเมิน 74 ทาน คิดเปนรอยละ 87 ของผูเขารวม
สัมมนา 
 2. ผลประเมินความพึงพอใจตอการสัมมนาครั้งนี้โดยรวมอยูในระดับมาก หากแยกเปนดาน คือ 
ดานวิทยากร ความพึงพอใจอยูในระดบัมาก ดานความรูและผลประโยชนท่ีไดรับ ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก  และ ความพึงพอใจดานตางๆ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  เชนกัน 
 3. ขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนา ไดแก เวลาในการสัมมนานอย ควรมกีารเพิ่มเวลาใหมากขึ้น 
เอกสารการสัมมนา สวนที่เปน PowerPoint อักษรตัวเล็ก และขอใหนํา PowerPoint ของวทิยากร ข้ึน
เผยแพรในเว็บไซตหรือทําเปนซีดี แจกเพื่อใหบุคคลอื่นที่สนใจนําไปใชศึกษาได 
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8.6 การดําเนินงานของคณะทาํงาน 4 กลุม 
8.6.1 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

  8.6.1.1 โครงการแลกเปลี่ยนความรูในการจัดหาฐานขอมูลออนไลน  เพื่อใหทราบถึง
การบอกรับฐานขอมูลออนไลนของแตละสถาบัน ไดรูจักฐานขอมูลออนไลนท่ีหลากหลายนอกเหนือจาก
ท่ีสถาบันตนเองบอกรับ เกิดความรวมมอืและชวยเหลือในการสืบคนสารสนเทศที่ไมมีในฐานขอมูลของ
สถาบันตนเอง รองรับการบอกรับฐานขอมูลไดตรงกับความตองการของผูใชไดงายสะดวกและรวดเรว็ข้ึน  
และเปนเครื่องมือในการตอรองการบอกรับฐานขอมูลออนไลน 

8.6.1.2 ความรวมมือในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีไมสามารถจัดหาไดแลว จัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดรวดเร็วและทันตอความตองการของผูใชบริการ
สงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเปนการ
ยกระดับความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ใหตอเนื่องและยั่งยืน 

 8.6.1.3 จัดทําทําเนียบนามบุคลากรงานจัดหาของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ทําใหเกิดความรวมมอืในการดําเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศระหวางสถาบัน เพื่อประโยชนในการ
เผยแพร ประชาสัมพันธ และกระจายขอมูลระหวางสถาบัน พรอมท้ังชวยยกระดับความรวมมือระหวาง
หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ใหตอเนื่องและยั่งยืน 
 8.6.2 กลุมงานวิเคราะหสารสนเทศ 

8.6.2.1 โครงการจัดทําสหบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวิชา : กฎหมายลิขสิทธิ์ เปนการ
รวบรวมและจัดทําสหบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวิชา : กฎหมายลิขสิทธิ์ ในรูปแบบฐานขอมูลออนไลน 
เพื่อประโยชนในการใชทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา สาขากฎหมายลิขสิทธิ์ของสมาชิก กลุมงาน
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) และผูสนใจทั่วไป เผยแพรท่ี  http://liblog.dpu.ac.th/bib/bookslist.php 

8.6.2.2 โครงการรวบรวมเว็บไซตสถาบันสารสนเทศที่จัดทําดรรชนีบทความวารสาร
ภาษาไทย เปนการรวบรวมรายชื่อวารสารที่จัดทําดรรชนีวาสารแตละสถาบันของคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบเครือขายหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เพื่อเปนเครื่องมอืใหบรรณารักษใชเปนคูมือใน
การจัดทําหัวเรือ่งใหกับดรรชนีวารสาร ชวยใหผูใชบริการสามารถเขาถึงดรรชนีวารสารไดรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 8.6.3 กลุมงานบริการสารสนเทศ 

 8.6.3.1 โครงการปรับปรุงทําเนียบนามกลุมงานบริการสารสนเทศหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนการปรับปรุงท่ีอยูท่ีติดตอได และขอมูล ของสมาชิกกลุมงานบริการ
สารสนเทศ ท่ีถูกตอง ทันสมัยและเปนปจจุบัน เพื่อใหการติดตอสื่อสารของบรรณารักษระหวางสถาบัน
เปนไปอยางสะดวก และรวดเรว็ 

 8.6.3.2 โครงการปรับปรุงระเบียบการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จัดทําข้ึนเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดท่ีเปนสมาชิกคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เพื่อสนับสนุนกลุมผูใชทรัพยากร
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สารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อชวยผูใชในเรื่องของการคนควาวิจัย คนหาทรัพยากรสารสนเทศระหวาง
หองสมุด และบริการยืม-คืน ระหวางหองสมุด  ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาระบบเครือขาย
ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยางแทจริง 

 8.6.3.3 โครงการความรวมมอืในการใชฐานขอมูลตอบคําถามผูใชรวมกันระหวาง
หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งใชการติดตอสื่อสารกนัระหวางบรรณารักษงานบริการผานทาง
เว็บไซตของกลุมงาน  

8.6.3.4 โครงการรวบรวมสถิตกิารยืมระหวางหองสมุด 

8.6.3.5 โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหองสมุดในระดับปฏิบัติการ โดยการ

ประชุมกลุมงานแตละครั้ง คณะทํางานจะพาผูปฏิบัติงานบริการไปดวย เพือ่ใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสพบปะ

กับผูปฏิบัติงานตางสถาบัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

8.6.4 กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.6.4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  -      ครั้งท่ี 1 การสราง Blog และ Knowledge Management (KM) ดวย  

Wordpress  วันที่ 29 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- ครั้งท่ี 2 การสรางและดูแลเว็บไซตดวยโปรแกรม Joomla วันที่ 26  

พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
8.6.4.2 โครงการพัฒนาเว็บไซตคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือขายหองสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
-      เว็บไซตคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) http://www.thaipul.org 
-      เว็บไซตกลุมงานภายใตคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย 

หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 4 กลุมคือ 
- กลุมงานบริการสารสนเทศ   
  http://liblog.dpu.ac.th/infoservices/ 
- กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

                                                             http://liblog.dpu.ac.th/devresource/ 
- กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  

                                                             http://liblog.dpu.ac.th/analyresource/ 
- กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   http://liblog.dpu.ac.th/infotech/ 
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  8.6.4.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี้ 
   -     การสรางตารางฐานขอมูลอยางงายดวย PHPMyAdmin  

-     การจัดการความรู (Knowledge Management) ในองคกรดวย Wordpress 
-      การสรางและดูแลเว็บไซตดวยโปรแกรม Joomla 
-      การพัฒนา Application บนเว็บดวย โปรแกรม PHPMaker 
-      การสราง VCD On-Demand อยางงายบริการในหองสมุดดวย PHPMaker 
-      การจําลอง PC เปน Web Server ดวย Appserve 
-     อบรมการใชเว็บไซตกลุมงานบริการสารสนเทศ 
-     อบรมการใชระบบฐานขอมูลเฉพาะสาขาวิชากฏหมายลิขสิทธิ์ ใหกับกลุม 

งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
  8.6.4.4 โครงการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหองสมุด 

-    พัฒนาโปรแกรม Q&A Version 2.0 เพื่อนําไปประยุกตใชกับงานบริการ 
ชวยคนควาในหองสมุด 

-    พัฒนาเว็บบอรดใหกับกลุมงานบริการสารสนเทศ 
-     พัฒนาระบบฐานขอมูลเฉพาะสาขาวิชา : กฎหมายลิขสิทธิ์ 
-     ปรับปรุงเว็บไซตของ อพส. ใหทันสมัย 
-     ปรับปรุงเว็บไซตของกลุมงานบริการสารสนเทศ 

 
 
 
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 

 

สารบัญ 
คํานํา   2 
บทสรุปผูบริหาร   3 
สารบัญ 16 
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการความรวมมอืระหวางหองสมุด 17 
     สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
รายนามประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด 19 
     สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต พ.ศ. 2528-2554 
สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมดุ 22 
     สถาบันอุดมศึกษาเอกชน วาระเดือนสิงหาคม 2552 – เดือนกรกฎาคม 2554 
สรุปรายรับ – รายจาย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด 39 
     สถาบันอุดมศึกษาเอกชน วาระเดือนสิงหาคม 2552 – เดือนกรกฎาคม 2554 
ปญหาและขอเสนอแนะ คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือขายหองสมุด 40 
     สถาบันอุดมศึกษาเอกชน วาระเดือนสิงหาคม 2552 – เดือนกรกฎาคม 2554 
สรุปผลงานความรวมมือของกลุมงานวาระเดือนสิงหาคม 2552 – เดือนกรกฎาคม 2554 
               กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  41 

กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  50 
กลุมงานบริการสารสนเทศ  59 
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 70 

ภาคผนวก 78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
17 

 

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดเริ่มข้ึน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 โดยความรวมมือของกลุมบรรณารักษจากหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน จํานวน 11 แหง ไดนัดหมายมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาหารูปแบบของความรวมมือท่ี
เหมาะสมที่หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแหงจะรวมมือกันได โดยมีนายบุญสิริ สุวรรณเพ็ชร 
หัวหนาบรรณารักษ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนประธานจัดการประชุมและมี  
รศ.ดร.นวนิตย อินทรามะ เปนท่ีปรึกษา ท่ีประชุมไดคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินงานความรวมมอื  
ชุดแรกมีจํานวน 6 คนและไดจัดตั้งเปน “ชมรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ชสอ. หรือ PHEL 
Group)” มีนายบุญสิริ สุวรรณเพ็ชร เปนประธานชมรม โดยมีวัตถุประสงคหลัก 5 ประการ คือ 
 1. เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 2. เพื่อสงเสริมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 3. เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรหองสมุดรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 
 5. เพื่อสงเสริมการคนควา วิจัย ตลอดจนการเขียนบทความทางวิชาการในทางบรรณารักษศาสตร 
 ในพ.ศ. 2530 ชมรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดเปลี่ยนสถานภาพเปน 
“คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพห.)” อยูภายใตการใหคําแนะนําของ
คณะกรรมการฝายพัฒนาในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) โดยมี
วัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ  
 1. เนนความรวมมือ 
 2. สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ 
 3. พิจารณาแนวทางพัฒนาหลักเกณฑ 
 4. ใหคําปรึกษาแกสมาชิก 
 อพห. ไดรวมมอืกันปฏิบัติงานตั้งแต ปพ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2548 มีการแบงกลุมทํางานออกเปน 5 
กลุม คือ 
 1. กลุมงานเทคนิค 
 2. กลุมงานบริการ 
 3. กลุมงานโสตทัศนบริการ 
 4. กลุมงานวารสาร 
 5. กลุมงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 และจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
(สสอท.) ครั้งท่ี 6/2543 วันที่ 25 ตุลาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีมติใหเปลี่ยนชื่อ
ยอ “อพห.” เปน “อพส.” โดยปรับวัตถุประสงคเปนดังนี้ 
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 1. สงเสริมความรวมมอืในการใชทรัพยากรการเรียนรูและบริการสารสนเทศใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
 2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและบริการทางวิชาการของหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
 3. สงเสริมการคนควาและวิจัยเพื่อผลิตผลงานในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 
 4. เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการประสบการณของบุคลากรในวิชาชีพ 
 ตอมาไดมีการประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทย (สสอท.) ครั้งท่ี 4/2546 วนัที่ 13 มิถุนายน 2546 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มีมติใหเปลี่ยนชื่อ 
“คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” เปน “คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” และเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2546 เปนตนมาจนถึง
ปจจุบัน 
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งท่ี 10/1/2548 ณ มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ ท่ีประชุมีมติใหรวมกลุมงานตาง ๆ 
ท่ีมีอยูเดิม 5 กลุมนั้นใหเหลือเพียง 3 กลุม คือ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริการผูใช และกลุมงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2554 ไดมกีารประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี 12 ครั้งท่ี 12/1/1/2552 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ท่ี
ประชุมมีมติใหมีการแบงกลุมงานใหม เปน 4 กลุม คือ กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ กลุมงานบริการสารสนเทศ และกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และจากผลการดําเนินงานที่ผานมาของอพส. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
(สสอท.) ไดเห็นผลงาน ความสําคัญและประโยชนของการรวมเครือขาย จึงเสนอใหยกฐานะ อพส. จาก 
คณะอนุกรรมการฯ ภายใตคณะกรรมการฝายพัฒนา เปน คณะกรรมการฝาย ท่ีประชุมอพส. ไดแจงและ
ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 12/11/2/2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 
2554  ณ หองสโมสรอาจารยช้ัน 2 อาคาร E มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใน
การยกฐานะ อพส. จาก คณะอนุกรรมการฯ เปน คณะกรรมการฝาย โดยตั้งช่ือ ฝายวา “คณะกรรมการฝาย
เครือขายทรัพยากรและเทคโนโลยีการศึกษา”  
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รายนามประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ตั้งแต พ.ศ. 2528-2554  

นับตั้งแตปพ.ศ. 2528 ถึงปจจุบันคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) มีประธานในการดําเนินการพัฒนาความรวมมือระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว ซึ่งสรรหาและเลือกตั้ง
จากผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทําหนาท่ีประธานคณะอนุกรรมการฯ ดํารงตําแหนงวาระ
ละ 2 ป จํานวน 13 ทาน ดังนี้ 

 

ลําดับ รายนาม สถาบัน พ.ศ. 
1 อาจารยบุญสิริ สุวรรณเพ็ชร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2528-2530 
2 อาจารยวรางคณา อินทรพินทุวัฒน 

 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2530-2532 

3 อาจารยวิรัติ นธิิกุล 

 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 2532-2534 

4 รศ.ดร.นวนิตย อินทรามะ 

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2534-2536 

5 รศ.ดร.น้ําทิพย วิภาวิน 

 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2536-2538 
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ลําดับ รายนาม สถาบัน พ.ศ. 
6 อาจารยทรงสรรค อุดมศิลป 

 

มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต ิ

2538-2540 

7 ดร.อุทัย ทุติยะโพธ ิ 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต 2540-2542 

8 อาจารยสรัญญา รุจิเรขเรืองรอง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2542-2544 

9 อาจารยสุธน สภุาวงศ 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2544-2546 

10 อาจารยสวุคนธ ศิริวงศวรวัฒน 

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2546-2548 

11 ดร.สุพัตรา สินชัยสุข 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 2548-2550 
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ลําดับ รายนาม สถาบัน พ.ศ. 
12 ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต 2550-2552 

13 ดร.ชนันนา รอดสุทธิ 

 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 2552-2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
22 

 

สรุปผลการดาํเนินงาน 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
วาระเดือนสิงหาคม 2552 – กรกฎาคม 2554 

 
1. การประชุม 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี 12 
วาระเดือนสิงหาคม 2552-กรกฎาคม 2554 ไดจัดใหมีการประชุม รวม 10 ครั้ง ตามที่ไดกําหนดวันและ
สถานที่ประชุมไวแลว เพื่อวางแผนและติดตามผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และกลุมงาน 
ดังนี้ 
พ.ศ. 2552 
ครั้งท่ี 12/1/1/2552 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
    อนุกรรมการมาประชุม 21 คน อนุกรรมการลาประชุม 39 คน ผูเขารวมประชุม 9 คน 
ครั้งท่ี 12/2/2/2552 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก 
                  อนุกรรมการมาประชุม 17 คน อนุกรรมการลาประชุม 40 คน ผูเขารวมประชุม 8 คน 
ครั้งท่ี 12/3/3/2552 งดการประชุม 
พ.ศ. 2553 
ครั้งท่ี 12/4/1/2553 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2553 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
                                อนุกรรมการมาประชุม 21 คน อนุกรรมการลาประชุม 32 คน ผูเขารวมประชุม 9 คน 
ครั้งท่ี 12/5/2/2553  วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

                  อนุกรรมการมาประชุม 17 คน อนุกรรมการลาประชุม 42 คน ผูเขารวมประชุม 6 คน 
ครั้งท่ี 12/6/3/2553  งดการประชุม 
ครั้งท่ี 12/7/4/2553 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกริก 
                  อนุกรรมการมาประชุม 20 คน อนุกรรมการลาประชุม 40 คน ผูเขารวมประชุม 9 คน 
ครั้งท่ี 12/8/5/2553  วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร 
                   อนุกรรมการมาประชุม 18 คน อนุกรรมการลาประชุม 41 คน ผูเขารวมประชุม 12 คน 
ครั้งท่ี 12/9/6/2553  วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
                   อนุกรรมการมาประชุม 12 คน อนุกรรมการลาประชุม 49 คน ผูเขารวมประชุม 16 คน 
พ.ศ. 2554 
ครั้งท่ี 12/10/1/2554 งดการประชุม 
ครั้งท่ี 12/11/2/2554  วันองัคารที่ 19 เมษายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
       อนุกรรมการมาประชุม 11 คน อนุกรรมการลาประชุม 49 คน ผูเขารวมประชุม 6 คน 
 



 
23 

 

วาระพิเศษ/2554        วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิย 
        อนุกรรมการมาประชุม 2 คน ผูเขารวมประชุม 7 คน 
ครั้งท่ี 12/12/3/2554  วันองัคารที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 
       อนุกรรมการมาประชุม 17 คน อนุกรรมการลาประชุม 43 คน ผูเขารวมประชุม 6 คน 
 
สรุปผูเขารวมประชุม คณะอนกุรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน     
ชุดที่ 12 (วาระเดือนสิงหาคม 2552-เดือนกรกฎาคม 2554) 
 

สถาบัน คร้ังที่ประชุม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ   งด   งด    งด   

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ                    

มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                   

มหาวิทยาลัยเกริก                    

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                

มหาวิทยาลัยเจาพระยา                       
มหาวิทยาลัยชินวัตร                  

มหาวิทยาลัยเชียงราย                        
มหาวิทยาลัยเซนจอหน                    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร                  

มหาวิทยาลัยธนบุรี                    

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย                   

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ (วทิยาลัย
นอรทกรุงเทพ) 

                    
  

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด                       

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟก                       

มหาวิทยาลัยปทุมธานี                       
มหาวิทยาลัยรังสิต                 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต                  
มหาวิทยาลัยเวบ็เตอร (ประเทศไทย)                        

มหาวิทยาลัยศรปีทุม บางเขน                
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สถาบัน คร้ังที่ประชุม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี                       
มหาวิทยาลัยสยาม                     
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย                   

มหาวิทยาลัยอสีทเทิรน เอเชีย                      

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย                   

วิทยาลัยเซนตหลุยส                   

วิทยาลัยเซาธอสีทบางกอก                  

วิทยาลัยทองสขุ                     
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม                        
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

                       

วิทยาลัยรัชตภาคย                        
วิทยาลัยแสงธรรม                       
สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน                      

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน                  

สรุป 21 17   21 17   20 18 12   11 17 
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ภาพบรรยากาศการประชุม 
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2. กลุมงาน 
 มีกลุมงาน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุมงานวิเคราะหสารสนเทศ 
กลุมงานบริการสารสนเทศ และกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายช่ือคณะทํางานในแตละกลุมงาน 
ดังนี้ 
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

อาจารยเบญจภรณ อนันตวณิชยชา มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ  ประธาน 

อาจารยดาวรัตน แทนรัตน มหาวิทยาลัยรังสิต  รองประธาน 

อาจารยปราณี รําจวนจร มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ  เลขานุการ 

กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
อาจารยลักษมี พูลทรัพย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ประธาน 

อาจารยสภุาพร ซือสูงเนิน  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  รองประธาน 

อาจารยภรัณยา ปรางทอง  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  เลขานุการ 
กลุมงานบริการสารสนเทศ 

อาจารยสาวิตร ี แสงวิริยภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย             ประธาน 

อาจารยสมศิลป ศรีประภัสสร  มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ  รองประธาน 
อาจารยสรวีย   ตั้งวงศถาวรกจิ มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  เลขานุการ 

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารยอุทิตย  พิมพา   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ประธาน 

อาจารยอัครพล  จีนาคม   มหาวิทยาลัยกรงุเทพ    รองประธาน 

อาจารยนันทมาลิน ณ นคร   มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ    เลขานุการ 
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3. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 12 
 

 
 

1. ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนายกสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) 

 
 

2. ดร.รักษ พรหมปาลิต รองอธิการบดีฝายวิจยัและวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยพายัพ และประธานคณะกรรมการฝายพัฒนา  
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) 

 

3. อาจารยสวุคนธ ศิริวงศวรวฒัน ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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4.  สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) ชุดที่ 12 วาระเดือนสิงหาคม 2552 – กรกฎาคม 2554 
 
4.1 โครงการจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Thai Digital Collection)  
 สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ไดดําเนินโครงการพฒันา
เครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งเปนโครงการหนึ่งท่ีพัฒนาใหเกิดเครือขายหองสมุด
อุดมศึกษา โดยการเชื่อมโยงเครือขายหองสมดุของมหาวิทยาลัย/สถาบันสวนกลาง (Thai Library Network 
– Metropolitan: ThailiNet) เครือขายหองสมดุมหาวิทยาลัย/สถาบันสวนภมูิภาค (Provicial University 
Library Network : PuliNet) และสํานักงานคณะกรรมการอดุมศึกษาเขาดวยกันบนเครือขาย UniNet เพื่อ
ประโยชนในการใชทรัพยากรและพัฒนาฐานขอมูลรวมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ ซึ่ง
เปนการประหยัดและกอใหเกิดความเปนเอกภาพของหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาและเปนรากฐานสําคัญ
ในการพัฒนาองคความรูเพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูในภูมภิาคเอเชียอาคเนย โดยนําระบบคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาสนับสนุนและพัฒนาใหเปนระบบเครือขายหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส มีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนการคนควา วิจัย สามารถสืบคนได
ตลอดเวลา หนึง่ในโครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ งานวิจัย บทความวารสาร/วิจัย หนังสอืหายาก ฯลฯ ของมหาวิทยาลัย/
สถาบันเพื่อใชงานรวมกัน  
 สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ) ไดเปดโอกาสใหคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือขายหองสมุดสถาบันอดุมศึกษาเอกชน (อพส.) เขารวมโครงการดังกลาวดวย โดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี 12 ได
ดําเนินการตอเนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดท่ี 11 ซึ่งมีหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขารวม
โครงการจํานวน 22 สถาบัน ปจจุบันมีเพิ่มเปน 30 สถาบัน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2. มหาวิทยาลัยเกริก 
3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
5. มหาวิทยาลัยชินวัตร 
6. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
8. มหาวิทยาลัยธนบุรี 
9. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
10. มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด 
11. มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซิฟก 
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12. มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
13. มหาวิทยาลยัพายัพ 
14. มหาวิทยาลยัฟารอีสเทอรน 
15. มหาวิทยาลยัรังสิต 
16. มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
17. มหาวิทยาลยัสยาม 
18. มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
19. มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
20. มหาวิทยาลยัหาดใหญ 
21. มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
22. มหาวิทยาลยัอีสเทิรนเอเชีย 
23. มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย 
24. วิทยาลยัเซนตหลุยส 
25. วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 
26. วิทยาลัยดุสติธานี 
27. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
28. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
29. วิทยาลัยแสงธรรม 
30. สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุน 
 
ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจดัเก็บ 

เอกสารในรูปอเิล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Thai Digital Collection) เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2554 ณ หอง
ประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งในการ
อบรมครั้งนี้เปนการใหความรูในการดําเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม  
แกสมาชิกใหม และเปนการทบทวนกระบวนการดําเนินงานฯ แกสมาชิกเดิม พรอมกันนี้ยงัไดทําให
สมาชิกไดมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจากการดําเนินงานที่ผานมา 
 
4.2 การเขารวมเปนสมาชิก Electronic Information for Libraries : eifl 

eifl กอตั้งข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1999 เปนองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหาผลกาํไร ซึ่งเริ่มจากการ
เปนสื่อกลางในการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนกิสใหแกหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหองสมุดวิจัยแก
ประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ปจจุบัน eifl ทํางานรวมกับหองสมุดและเครือขายความรวมมือ
หองสมุดในประเทศกําลังพัฒนามากกวา 45 ประเทศ ในทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป มี
วัตถุประสงคในการสนับสนุนดานการศึกษา การเรียนรู การวิจยั และการพัฒนาที่ยั่งยืน eifl จะทําหนาท่ี
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เปนสื่อกลางระหวางหองสมุดสมาชิกกับสํานักพิมพ เพื่อใหหองสมุดสมาชกิประหยัดงบประมาณในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดในราคาที่ถูกกวาการจัดซื้อเองโดยตรง 

 จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) ครั้งท่ี 12/9/6/2553 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 ณ หอง 5602 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
คณะอนุกรรมการฯ เล็งเห็นถึงประโยชนของการเขารวมเปนสมาชิก eifl จึงมีมติให อสพ. เขารวมเปน
สมาชิก eifl โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนสมาชิกนํารองในนาม PULNET ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553 
 
4.3 การยกฐานะคณะอนกุรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
เปน คณะกรรมการฝายเครือขายทรัพยากรและเทคโนโลยกีารศึกษา 
 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) แบงกลุมทํางานออกเปน 5 ฝาย 
ไดแก คณะกรรมการฝายหาทุน คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ คณะกรรมการฝายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะกรรมการฝายพัฒนา และคณะกรรมการฝายกิจการนกัศึกษา ซึ่งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เปนคณะอนุกรรมการภายใต
คณะกรรมการฝายพัฒนา โดยมี ดร.รักษ พรหมปาลิต รองอธิการบดีฝายวิจยัและวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
พายัพ เปนประธานคณะกรรมการฝายพัฒนา จากผลการดําเนินงานของอพส.  เมื่อรายงานตอสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) ทําให สสอท. เห็นความสําคัญและประโยชน จึง
เสนอใหยกฐานะ อพส. จาก คณะอนุกรรมการฯ ภายใตคณะกรรมการฝายพัฒนา เปน คณะกรรมการฝาย  

มติท่ีประชุม อพส. ครั้งท่ี 12/11/2/2554 วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 ณ หองสโมสรอาจารย 
 ช้ัน 2 อาคาร E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นชอบในการยกฐานะ อพส. จาก คณะอนุกรรมการฯ 
เปน คณะกรรมการฝาย โดยตั้งช่ือฝายวา “คณะกรรมการฝายเครือขายทรัพยากรและเทคโนโลยีการศึกษา” 
และไดกําหนดโครงสรางคณะกรรมการฝาย ใหประกอบดวย  4 ดาน ไดแก 1) คณะทํางานดานการพัฒนา
ทรัพยากรการศึกษา  2) คณะทํางานดานเทคโนโลยีและระบบเครือขาย  3) คณะทํางานดานการพัฒนา
งานวิจัย/วิชาชีพ (+ลิขสิทธิ์)  และ 4) คณะทํางานดานการสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศ  โดยมีบทบาท
หนาท่ีดังนี้  
  1)  พัฒนาทรัพยากรดานการศึกษาระหวางสถาบัน สําหรับนักศึกษา ปญญาชน 
คณาจารย ในการศึกษาคนควา วิจัย และการเรยีนการสอน เพือ่ใหเกิดความคุมคาในการใชงบประมาณ
และประโยชนสูงสุด เชน การตอรองราคาการบอกรับฐานขอมูลออนไลน การสงเสริมการจัดทําบทเรียน
ออนไลนสําหรบัวิชาศึกษาทั่วไป การจัดหาซอฟแวรทางการศึกษา อาทิ ลิสเรล เปนตน 
  2)  พัฒนาคุณภาพการใหบริการทรัพยากรทางการศึกษาระหวางสถาบันดวยระบบ
เครือขาย เพื่อตอบสนองตอภารกิจดานการคนควาวิจัยตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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  3) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการดําเนินการของสถาบันสมาชิก เชน การจัดทํา
เว็บไซตซึ่งเปนศูนยกลางในการติดตอประสานงาน การศึกษาแนวโนมของเทคโนโลยี และเสนอแนะแก
สถาบันสมาชิกเพื่อใหเกิดการพัฒนาในระดับเดียวกัน เปนตน 
  4)  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานสารสนเทศระหวางสถาบัน เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน อันเปนการเพิ่มมูลคาแกบุคลากร เชน การจัดประชุมวิชาการและการศึกษาดูงานรวมกนั 
เปนตน 
  5)  เปนศูนยกลางในการสะทอนปญหาการดําเนินงานแกผูบริหารระดับสถาบัน/
มหาวิทยาลัย เชน การดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง และการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด 
และสํานักเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนตน 
  6)  ขยายความรวมมือไปยังเครอืขายท่ีเกี่ยวของในระดับประเทศและนานาชาติ เชน 
เครือขายในอาเซียน เปนตน 
 ท้ังนี้การกําหนดโครงสรางคณะกรรมการฝายเครือขายทรัพยากรและเทคโนโลยีการศึกษา        
ยังดําเนินการไมแลวเสร็จใน อพส. ชุดท่ี 12 จึงตองมีการพจิารณาและดําเนินการในชุดตอไป 
 
4.4  การเขารวมเปนสมาชิกคณะกรรมการเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย 
(Thai Academic Library Co-operation Network: TALCON) 
 การเขารวมเปนสมาชิกคณะกรรมการเครือขายความรวมมอืระหวางหองสมดุสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ท่ีเกิดจากความรวมมือของเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย ไดแก กลุมเครือขายหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนภูมภิาค (PULINET) กลุมเครือขายหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาสวนกลาง (Thai LiNet)   
กลุมเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
และกลุมเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (PULNET)  

วัตถุประสงค  
1)  เพื่อพัฒนาความรวมมอื การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา

ระบบงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
2)  เพื่อรวมมือกันกําหนดแนวทางและพัฒนาการดําเนินงานหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาใหได

มาตรฐาน 
3)  เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรวมกันในรูปภาคี (Consortium) 
4)  เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา  
5)  เพื่อสงเสริมการศึกษา การวิจัย การเรียนรูรวมกันของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ภาระหนาท่ี 
1)  กําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ของเครือขายฯ 
2)  ประสานงานเพื่อใหการดําเนินงานของเครือขายเปนไปโดยราบรื่นและสอดคลองวัตถปุระสงค

ของเครือขาย 
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3)  สงเสริมการจัดหาและการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันในรูปแบบตางๆ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

4)  สงเสริมและเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือขายรวมกัน 
  5)  เสนอแนวทางการพัฒนาหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในภาพรวมแกสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการเครือขายความรวมมอืระหวางหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาไทยเกิดความรวมมอือยางเขมแข็งจึงไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการโดย    
ใหมีตัวแทนจากทั้ง 5 เครือขาย ๆ ละ 2 ทาน สําหรับตัวแทนของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือยขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) คือ อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน ผูอาํนวยการศูนย
สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และอาจารยสรัญญา รุจิเรขเรืองรอง ผูอํานวยการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
 
4.5 การสัมมนาวิชาการเรื่อง “หองสมุดกับวาระเศรษฐกิจสรางสรรค 
 การสัมมนาวิชาการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมดุสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เปนกจิกรรมที่สมาชิกรวมกันจัดข้ึนโดยหมุนเวียนกนัเปนเจาภาพ เพื่อใหสมาชิกของหองสมุดไดมี
โอกาสติดตามความกาวหนาทางดานวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานหองสมุด 
 การสัมมนาวิชการเรื่อง  “หองสมุดกับวาระเศรษฐกิจสรางสรรค” โดยความรวมมือของ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) รวมกับ 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ วันที่ 2-3 มิถุนายน 2554  เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมปองทิพย 1 อาคาร 
12 ช้ัน 9 (นิเทศศาสตรคอมเพล็กซฯ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วทิยาเขตรังสิต ซึ่งหัวขอการสมัมนาครั้งนี้
สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดบรรจุวาระเศรษฐกิจสรางสรรค 
(Creative Economy) เปนวาระแหงชาติไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 11  ซึ่งมีพันธสัญญา
ครอบคลุม 4 ดาน และหนึ่งในดานนั้นคือ การสรางรากฐานและปลูกฝงความสามารถดานการคิด และการ
สรางสรรคในระบบการศึกษาไทย (Creative Education & Human Resource) หองสมุดในฐานะที่เปน
หนวยงานที่มีความสําคัญกับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เนื่องจากเปนแหลงสารสนเทศที่ 
คนไทยใชแสวงหาความรูเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาและทักษะอันเปนองคประกอบของเศรษฐกิจ
สรางสรรค ดังนั้นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย จึงตระหนักถึงความสาํคัญสําหรับการเตรียมความ
พรอมของหองสมุดและศูนยสารสนเทศเพื่อจัดการงานบริการท่ีสอดคลองกบัการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
ดังกลาว การจัดสัมมนาในหัวขอ “หองสมุดกบัวาระเศรษฐกิจสรางสรรค” เปนการกระตุนและเสริมสราง
ใหผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา บรรณารักษ นักสารสนเทศ ผูปฏิบัติงาน และผูสนใจ เกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และพัฒนาตอยอดองคความรู เพื่อนําไปสูการเปนหองสมุดสรางสรรคตอไป 



 
33 

 

 การสัมมนาดังกลาวไดมีการประเมินความความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถาม สเกล 5 ระดับ 
และคําถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ไดผลดังนี้ 
 1. ผูเขารวมสัมมนา 85 ทาน มีผูตอบแบบประเมิน 74 ทาน คิดเปนรอยละ 87 ของผูเขารวม
สัมมนา 
 2. ผลประเมินความพึงพอใจตอการสัมมนาครั้งนี้โดยรวมอยูในระดับมาก หากแยกเปนดาน คือ 
ดานวิทยากร ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานความรูและผลประโยชนท่ีไดรบั ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก  และ ความพึงพอใจดานตางๆ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  เชนกัน 
 3. ขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนา ไดแก เวลาในการสัมมนานอย ควรมกีารเพิ่มเวลาใหมากขึ้น 
เอกสารการสัมมนา สวนที่เปน PowerPoint อักษรตัวเล็ก และขอใหนํา PowerPoint ของวทิยากร ข้ึน
เผยแพรในเว็บไซตหรือทําเปนซีดี แจกเพื่อใหบุคคลอื่นที่สนใจนําไปใชศึกษาได 
 

รายรับ-รายจายจากการสัมมนาวิชาการ 
รายรับ 
 คาลงทะเบียนผูเขารวมสัมมนา 85 คน   175,500.00 บาท 
 คาสนับสนุนจากหนวยงานและรานคา     43,000.00 บาท 
      รวม  218,500.00 บาท 
                     (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) 
 
รายจาย 
 คาวิทยากรจํานวน 11 ทาน     31,200.00 บาท 
 คากระเปาเอกสาร        7,500.00 บาท 
 คาเอกสารสัมมนา        6,904.00  บาท 
 คาอาหารกลางวัน      33,836.50 บาท 
 คาอาหารวาง       5,665.00 บาท 
 คาดําเนินการอื่น ๆ      11,801.72         บาท 
      รวม           96,907.22 บาท 
                (เกาหมื่นหกพันเการอยเจด็บาทยี่สบิสองสตางค) 
       เงินคงเหลือสุทธิ               121,592.78 บาท 
          (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหารอยเกาสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค) 
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ภาพบรรยากาศ 
การสัมมนาวิชาการเรื่อง  “หองสมุดกับวาระเศรษฐกิจสรางสรรค” 

 

  
บอรดประชาสัมพันธหนางาน 

 
ดร. มัทนา สานติวัตร นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย กลาวตอนรบัและ 

เปดการสัมมนาวิชาการ 

 
ดร.ชนันนา รอดสุทธิ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลาวรายงานตอประธานในพิธีเปดการสัมมนา 
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บรรยากาศการลงทะเบียนและรับเอกสารการสัมมนา 

  
ผูเขารวมสัมมนาชมบอรดประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของกลุมงาน และบูธของสํานักพิมพท่ีนํา

ผลิตภัณฑมารวมแสดง 

  
ดร.ทัศนัย วงศพิเศษกุล ผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรยีนรู บรรยายหวัขอ 

 “แหลงเรียนรูมชีีวิตในยุคเศรษฐกิจสรางสรรค” 

  
ผศ.ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ผูอํานวยการศนูยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บรรยายหัวขอ 

“สมรรถนะของบรรณารักษในสังคมเศรษฐกิจสรางสรรค” 
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คุณสุจิตร สุวภาพ ประธานชมรมหองสมุดเฉพาะ บรรยายหัวขอ  

“หองสมุดกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในยุคเศรษฐกิจสรางสรรค” 

  
คุณนพดล วีรกิตติ หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารพื้นที่ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 

บรรยายหวัขอ “Information Economy and Social Network” 

  
ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ หัวหนาภาควิชาการสื่อสารแบรนด คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

บรรยายหวัขอ “แบรนดหองสมุดในสังคมเศรษฐกิจสรางสรรค” 

  
อาจารยณัฐา ฉางชูโต อาจารยประจําภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

บรรยายหวัขอ “PR 2.0 for Library” 
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อาจารยวีรพงษ พวงเล็ก อาจารยประจําภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

บรรยายหวัขอ “กิจกรรมสรางสรรคกับงานหองสมุด” 

  

  
 

การเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรูการเปนหองสมุดสรางสรรค” ผูรวมเสวนา ไดแก รศ.ดร.น้ําทิพย วิภาวิน 
อาจารยสาขาวชิาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช คุณสุภาพร สมจิตต รักษาการหัวหนาฝาย
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TDC) และดร.สถาพร สาธุการ รองผูอํานวยการฝายพัฒนาและสงเสริมการ
บริการ หอสมดุและคลังความรู มหาวิทยาลยัมหิดล ดําเนินรายการโดย ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
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สรุปรายรับ-รายจาย  ของ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)   วาระเดือนสิงหาคม 2552 – เดือนกรกฎาคม 2554 
 
รายรับ 
  เงินที่ไดรับมอบจากคณะอนุกรรมการ อพส. ชุดท่ี 11   165,457.13 บาท 
  เงินรายไดหลังหักคาใชจายจากการสัมมนาวชิาการ   121,592.78 บาท 
  ดอกเบี้ยเงินฝาก (31ธ.ค. 52- 30 มิ.ย. 54)       1,553.55 บาท
      รวม   288,603.46 บาท 
            (สองแสนแปดหมื่นแปดพันหกรอยสามบาทสี่สิบหกสตางค) 
 
รายจาย 
  คาจดทะเบียนโดเมนเนมของ อพส. 3 ครั้ง (มิ.ย. 52-มิ.ย. 55)   17,334.00 บาท 
  คาใชจายโครงการอบรมของกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     3,832.00 บาท 

 คาธรรมเนียมออกเช็คเงินสด             20.00  บาท 
รวม    21,186.00 บาท

(สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบหกบาทถวน) 
 

    เงินคงเหลือสุทธิ    267,417.46 บาท 
            (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่รอยสิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค) 
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ปญหาและขอเสนอแนะของ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน (อพส.) วาระเดือนสิงหาคม 2552 – เดือนกรกฎาคม 2554 
 
 จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) ครั้งท่ี 12/12/3/2554 เมือ่วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน มี
ขอเสนอแนะเพื่อใหคณะอนุกรรมการฯ ชุดตอไปนําไปพิจารณา ดังนี้ 
 1. การบอกรับฐานขอมูลกลาง เสนอใหคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมดุ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เปนผูบอกรับฐานขอมูลออนไลนท่ีมีหลายสถาบันใชรวมกัน เพื่อเปน
การประหยัดงบประมาณในการบอกรับฐานขอมูลของแตละสถาบัน 
 2. ความรวมมือในการศึกษาเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ เสนอใหมกีารศึกษาเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์
รวมกัน และเผยแพรความรูเรือ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ใหแกบุคลากรผูปฏิบัติงานในหองสมุด  
 3. ความรวมมือในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เสนอใหมีการจดัทําหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสรวมกัน ในสวนของหนังสือท่ีเปนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ท่ีนักศึกษาสวนใหญจําเปนตอง
เรียน  
 4. ความรวมมือในการทําวิจัย เสนอใหมีการวจิัยรวมกัน เชน การทําวิจัยงานประจําสูงานวิจัย 
(R2R) เพื่อนําผลการวิจยัสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความรวมมอืท่ีเขมแข็ง สามารถนําไปเปน
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละสถาบันตอไป 
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ผลการดําเนินงานกลุมงานของ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด   
    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  วาระเดือนสิงหาคม 2552 – เดือนกรกฎาคม 2554 
 7.1  กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   

       บทบาทหนาที่ 
        กลุมงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของการดําเนินงานตาง ๆ ท่ี
ครอบคลุมการพัฒนาความรวมมือดานการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ท้ังในดานการแลกเปลี่ยนความรูระหวางสมาชิกของกลุมงาน และการสรางเครื่องมอืท่ีชวยใน 
การปฏิบัติงานของบุคลากรงานจัดหา ท้ังนี้เพื่อใหงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 
                    คณะทํางาน 
       กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีสมาชิกทั้งสิ้น 26 คน จากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน จํานวน 19 สถาบัน ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 

1.  อาจารยเบญจภรณ  อนันตวณิชยชา    มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ       ประธาน 
2.  อาจารยดาวรัตน  แทนรัตน  มหาวิทยาลัยรังสิต  รองประธาน 
3.  อาจารยจินตนา  แกงมงคล        มหาวิทยาลัยกรงุเทพ   คณะทํางาน 
4.  อาจารยปราณี  แสงจันทร        มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  คณะทํางาน 
5.  อาจารยไพจติร  เกิดอยู         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คณะทํางาน 
6.  อาจารยดุษษา  ชติกวิบูลย        มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะทํางาน 
7.  อาจารยศิริรตัน  บุญเตาชู        มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  คณะทํางาน 
8.  อาจารยวันทพิย  สกลุพิพัฒน        มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  คณะทํางาน 
9.  อาจารยกมลรัตน  สุขมาก         สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน คณะทํางาน 
10.  อาจารยเบญ็จมาศ  ชางทอง        มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  คณะทํางาน 
11.  อาจารยอุษา  สุขคุม         มหาวิทยาลัยเจาพระยา  คณะทํางาน 
12.  อาจารยฉลอง  กุสุมาลย        มหาวิทยาลัยเกริก   คณะทํางาน 
13.  อาจารยวิศรุจน  เมืองปลื้ม           มหาวิทยาลัยชินวัตร  คณะทํางาน 
14.  อาจารยนวลักษณ  กลางบุรัมย        มหาวิทยาลัยศรปีทุม   คณะทํางาน 
15.  อาจารยศรายุทธ  ตรีโรจนพร        วิทยาลัยโปลีเทคนิค-  คณะทํางาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
16.  อาจารยรุงทิวา  ถนอมบุญ        มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  คณะทํางาน 
17.  อาจารยนันทภัค  แกวใหญ        วิทยาลัยเซารอสีทบางกอก        คณะทํางาน 
18.  อาจารยอธพิงศ  คิดดี         วิทยาลัยทองสขุ    คณะทํางาน 
19. อาจารยมาล ี เรืองชัยกุล         มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  คณะทํางาน 
20. อาจารยแสงดาว  เข็มโครต        มหาวิทยาลัยธนบุรี  คณะทํางาน 
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21. อาจารยนพรัตน  นิ่มเจริญ        มหาวิทยาลัยศรปีทุม  คณะทํางาน 
22. อาจารยวิยะดา  ศิริมาณนท        มหาวิทยาลัยศรปีทุม  คณะทํางาน 
23. อาจารยศุภากร  อติวรพงศ       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะทํางาน 
24. อาจารยวัชราภรณ  ชูสัตยานนท       วิทยาลัยดุสิตธานี    คณะทํางาน 
25.  อาจารยวิไล  พฤษปญจะ         มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ เลขานุการและคณะทํางาน 
26.  อาจารยปราณี  รําจวนจร         มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ รองเลขาฯ และคณะทํางาน 

 
การประชุม 

 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดจัดใหมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ดังนี ้
 พ.ศ. 2552 

ครั้งท่ี 12/1/1/2552 วันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุมสุรัตน 3 อาคารหอสมุดสุรตัน 
โอสถานุเคราะห มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตรังสิต 

พ.ศ. 2553 
 ครั้งท่ี 12/2/1/2553 วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ 2553 ณ หองประชุม ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งท่ี 12/3/2/2553 วันพุธท่ี 26 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมอุทัยทุติยโพธิ ช้ัน 2  
(หองสือ่โสตทัศน) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ครั้งท่ี 12/4/3/2553 วันพุธท่ี 21 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุม A52 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วิทยาเขตหัวหมาก 
 ครั้งท่ี 12/5/4/2553 วันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุม 212 ช้ัน 2  
อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรต ิ

พ.ศ. 2554 
 ครั้งท่ี 12/6/1/2554 วันพุธท่ี 19 มกราคม 2554 ณ หองประชุมสภา ช้ัน 5 อาคาร A  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

ครั้งท่ี 12/7/2/2554 วันพุธท่ี 23 มีนาคม 2554 ณ สํานักหอสมุดกลาง ตึก 6 ช้ัน 3   
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ครั้งท่ี 12/8/3/2554 วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุม  6 - 2 ช้ัน 6  อาคารอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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โครงการและผลการดําเนินงาน 
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไดจัดทําโครงการทั้งสิน้ 3 โครงการ และไดดําเนินการแลว

เสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกโครงการ ซึ่งประกอบดวย 
1.  โครงการแลกเปลี่ยนความรูในการจัดหาฐานขอมูลออนไลน 
หลักการและเหตุผล  
ฐานขอมูลออนไลน เปนแหลงสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยของอาจารย 

นักศึกษาและนักวิจัยเปนอยางมาก และเปนเครื่องมอืในการสบืคนสารสนเทศในการเรียนการสอน และ
การทําวิจัยเปนประการสําคัญ ซึ่งทุกหองสมุดในปจจุบันจําเปนตองมีฐานขอมูลออนไลน โดยแตละ
สถาบันอาจมีฐานขอมูลออนไลนท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกนั ข้ึนอยูกับความตองการของผูใชบริการ 
ดังนั้น กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ
ฐานขอมูลออนไลน ทําใหคณะกลุมทํางานจะไดรูจักฐานขอมูลออนไลนท่ีหลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรบั 
การจัดบริการฐานขอมูลออนไลนใหม ๆ ใหกับผูใชไดสะดวกและรวดเรว็ยิง่ข้ึน 

วัตถุประสงค 
  1. ไดทราบถึงการบอกรับฐานขอมูลออนไลนของแตละสถาบัน 
  2. ไดรูจักฐานขอมูลออนไลนท่ีหลากหลายนอกเหนือจากที่สถาบันตนเองบอกรับ 
  3. เพื่อใหความรวมมอืและชวยเหลือในการสบืคนสารสนเทศที่ไมมีในฐานขอมูลของ
สถาบันตนเอง 
  4. เพื่อรองรับการบอกรับฐานขอมูลไดตรงกบัความตองการของผูใชไดงายสะดวก 
และรวดเรว็ข้ึน 

5. เพื่อเปนเครื่องมือในการตอรองการบอกรับฐานขอมูลออนไลน 
เปาหมาย 

1.  แลกเปลี่ยนความรูระหวางสถาบันจํานวนไมนอยกวา  15  ฐานขอมูล 
2.   กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีความพึงพอใจในโครงการแลกเปลี่ยน

ความรูในการจัดหาฐานขอมูลออนไลน รอยละ 80 
ระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนพฤศจิกายน 2552 – เดือนมกราคม  2554 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.   คณะทํางานกลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดรูจักฐานขอมูลออนไลน  
       นอกเหนือจากที่สถาบันตนเองบอกรับ 
2.   ไดรับความรวมมอืจากสถาบันตางๆ ในกรณีท่ีสถาบันของตนเองไมมีฐานขอมูล 
      ท่ีผูใชบริการตองการ 
3. การบอกรับฐานขอมูลออนไลนใหมไดงายสะดวกและรวดเร็ว 
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สรุปผลโครงการ  
โครงการแลกเปลี่ยนความรูในการจัดหาฐานขอมูลออนไลนกลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ไดรวบรวมฐานขอมูลในแตละสถาบันบอกรับไดจํานวน 43 ฐานขอมูล จัดแบงความรับผิดชอบใหแตละ
สถาบันเสนอฐานขอมูลท่ีตนเองบอกรับเพื่อนําเสนอ ตามความเหมาะสมและเวลาดังนี ้
 1.  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ  15 ฐานขอมูล 
 2.  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกรงุเทพ   7 ฐานขอมูล 
 3.  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  15 ฐานขอมูล 
 4.  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  2 ฐานขอมูล 
 5.  ตวัแทนจากมหาวิทยาลัยศรปีทุม   2 ฐานขอมูล 
     รวม  41 ฐานขอมูล 

นอกจากการแบงปนความรูระหวางสถาบันแลว ในการดําเนินงานตามโครงการนี้ยงัไดเชิญให
บริษัทแอดวานซ มีเดีย ซัพพลายส จํากัด มานําเสนอโปรแกรม OCLC โดยคุณนงนุช สุขใจเจริญกิจ 
กรรมการผูจัดการ บริษัทแอดวานซ มีเดีย ซัพพลายส จํากัด เปนผูนําเสนอ ซึ่งประกอบดวย WorldCat 
Collection Analysis, WorldCat Local และ CONTENTdm พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถาม
ปญหา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีเปาหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน การวจิัยและ 
การสรางสรรคผลงานทางวิชาการ ทําใหผูใชบริการมีความตองการในการใชทรัพยากรสารสนเทศ  
แตอยางไรก็ตาม ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท บรรณารักษไมสามารถจัดหาใหได เนื่องจาก
ทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวไมมีวางจําหนายแลว (Out of Print) ดังนั้น การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
รวมกัน จึงมีความสําคัญที่หองสมุดควรตระหนักถึงและสรางความรวมมือในการจัดหาทรพัยากร
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สารสนเทศ เพื่อใหหองสมุดแตละสถาบันสามารถจัดหาทรพัยากรสารสนเทศที่ไมสามารถจัดหาไดมา
ใหบริการไดอยางรวดเร็วและทันตอความตองการของผูใชบริการ  

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไมสามารถจัดหาไดแลว 
2.  เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดรวดเรว็และทันตอความตองการของผูใชบริการ 
3.  เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันระหวางหองสมุดสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน 
4.  เพื่อเปนการยกระดับความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

ใหตอเนื่องและยั่งยืน 
เปาหมาย 

  กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
รอยละ 80 

ระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนพฤศจิกายน 2552 – เดือนมกราคม  2554 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรณารักษสามารถจัดหาทรพัยากรสารสนเทศที่ไมมีวางจําหนายแลวได 
2. บรรณารักษสามารถจัดหาทรพัยากรสารสนเทศไดรวดเร็วและทันตอความตองการของ 

ผูใชบริการ 
3. เกิดความรวมมอืในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรวมกันระหวางหองสมุดสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน 
4. ยกระดับความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

ใหตอเนื่องและยั่งยืน 
 สรุปผลโครงการ 
 การดําเนินงานตามโครงการความรวมมอืในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนั้น กลุมงานพัฒนาฯ 
ไดคํานึงถึงลักษณะการทํางานที่ไมทับซอนกับการใหบริการยืมระหวางหองสมุด ของกลุมงานบริการ
สารสนเทศอีกทั้งยังตระหนักถึงขอจํากัดดานกฎหมายลิขสิทธิ์เปนอยางมาก และผลการดําเนินงานตาม
โครงการ ฯ ตลอดระยะเวลา 2  ป  มีความรวมมือเกิดข้ึน 1 ครั้ง  

ผลจากการประเมินโครงการ ดวยการสํารวจความพึงพอใจสมาชิกกลุมงานพัฒนาฯ ตอการจัดทํา 

โครงการความรวมมอืในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศนั้น พบวา สมาชิกกลุมงานพัฒนาฯ มีความพึง

พอใจตอการใหบริการของสถาบันที่รวมโครงการในระดับ มากที่สุด  และมีความเห็นวา โครงการฯ 

สามารถชวยใหจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับ มากที่สุด  
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3.  จัดทําทําเนยีบนามบุคลากรงานจัดหาของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
หลักการและเหตุผล 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ไดจัดตั้ง
ข้ึนมาและมีวัตถุประสงคหลักเนนความรวมมอืระหวางสถาบัน โดยมีกลุมงานตางๆ  ดําเนินงานเพื่อ
สนองตอบวัตถปุระสงคของ อพส.  ดังนั้น กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงไดทําโครงการจัดทํา
ทําเนียบนามบุคลากรงานจัดหาของหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นมา เพื่อเปนเครื่องมือชวยใน 
การปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พรอมท้ัง เผยแพรบนเว็บไซตของกลุมงานพัฒนาฯ 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหเกิดความรวมมอืในการดําเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศระหวางสถาบัน 
2. เพื่อเปนประโยชนในการเผยแพร ประชาสัมพันธ และกระจายขอมูลระหวางสถาบัน 
3. เพื่อยกระดับความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหตอเนื่องและ 

ยั่งยืน 
เปาหมาย 

 กลุมงานพัฒนาฯ มีความพึงพอใจตอโครงการจัดทําทําเนียบนามบุคลากรงานจัดหาของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากกวารอยละ 80 

ระยะเวลา 
 เดือนกุมภาพันธ 2553 – เดือนพฤษภาคม 2554 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เกิดความรวมมอืในงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรวมกันระหวางหองสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
2. เพิ่มแหลง และชองทางในการเผยแพร ประชาสัมพันธ และกระจายขอมูลระหวาง 

หองสมุด 
3. ยกระดับความรวมมือรหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหตอเนื่องและยั่งยืน 

สรุปผลโครงการ 
 โครงการจัดทําทําเนียบนามบุคลากรงานจัดหาของหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดไว ดวยการสงจดหมายไปยังหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ท่ีรวมเปนคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (อพส.) จํานวน  
61 สถาบัน โดยไดมี 34 สถาบัน จัดสงรายชื่อบุคลากรงานจัดหาเพื่อมาจัดทําทําเนียบนามฯ รวมรายชื่อ
ท้ังสิ้น 80 คน ซึ่งไดจัดทําเปนลักษณะรูปเลมและนําข้ึน Blog ของกลุมงานพัฒนาฯ แลว เพื่อใหสมาชิก
กลุมงานพัฒนาฯ และผูท่ีสนใจเขาไปดูไดตลอดเวลา 
 สําหรับการติดตามและประเมินผลโครงการนั้น กลุมงานพัฒนาฯ ไดทําการประเมินผลความ 
พึงพอใจตอทําเนียบนามบุคลากรงานจัดหาของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากคณะทํางานของ 
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กลุมงานพัฒนาฯ ซึ่งผลการประเมินพบวา สมาชิกกลุมงานพัฒนาฯ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.87 หรือคิดเปนรอยละ 96.67  
 นอกจากการดําเนินงานทั้ง 3 โครงการแลว กลุมงานพัฒนาฯ ยังไดรับความรวมมอือยางดจีาก
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสราง Blog ของกลุมงานพัฒนาฯ โดยมีอาจารยอัครพล จีนาคม 
ตัวแทนกลุมงานเทคโนฯ เปนผูรับผิดชอบดูแลเนื้อหา ซึ่งไดกลายเปนชองทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ รวมถึงการประชาสัมพันธขอมูลของกลุมงานพัฒนาฯ ตอสมาชิกและบุคคล
ท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชนทีไ่ดรับ 
 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดเล็งเห็นวาการดําเนนิงานแตละโครงการเปนประโยชน
ตอการพัฒนางานจัดหาของทุกสถาบัน นอกจากนี้ จากการประชุมรวมกันยังทําใหเกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางตัวแทนกลุมงานพัฒนาฯ จากทุกสถาบัน อันนําไปสูการสรางเครอืขายความรวมมือท่ียั่งยืนตอไป 
 

ปญหาและอุปสรรค 
 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ชุดท่ี 12 วาระ 1 สิงหาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2554 
ขอสรุปปญหาและอุปสรรค พรอมเสนอแนวทางแกไข เพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ตอไปในอนาคต 
ซึ่งปญหาที่สําคัญคือ การใหความรวมมือยังไมครอบคลุมทุกสถาบันที่เปนสมาชิก อพส. 
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แนวทางแกไข 
 ควรกระตุนใหผูบริหารและสมาชิกกลุมงานพัฒนาฯ ของทุกสถาบันเห็นความสําคัญในดาน 
ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อใหมีพลังท่ีเขมแข็ง และสามารถผลักดันให
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดมีบทบาทและไดรับโอกาสที่ดีในเวทีระดับชาติ 

ภาพการประชุมกลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 12/1/1/2552  วันพุธ ท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุมสุรัตน 3 
อาคารหอสมุดหอสมุดสุรัตน โอสถานุเคราะห  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 12/2/1/2553 วันพุธ ท่ี 3 กุมภาพันธ 2553 
ณ หองประชุม ช้ัน  4  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
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ครั้งท่ี 12/4/3/2553 วันพุธ ท่ี 21 กรกฎาคม 2553  
ณ หองประชุม A52 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วทิยาเขตหัวหมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 12/5/4/2553   วันพฤหัสบดี ท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 
          ณ หองประชุม 212 ช้ัน 2 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ครั้งท่ี 12/6/1/2554  วันพุธท่ี 19 มกราคม 2554 

ณ หองประชุมสภา ช้ัน 5 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 12/7/2/2554  วันพุธท่ี 23 มีนาคม 2554 
ณ สํานักหอสมุดกลาง ตึก 6 ช้ัน 3  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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7.2 กลุมงานวิเคราะหสารสนเทศ    
กลุมงานเทคนิคเริ่มประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2536  โดยเปนความรวมมอืระหวางงาน   

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและงานจัดหมวดหมูและลงรายการ มีหนาท่ีจัดทําและรวบรวมเครื่องมือตาง ๆ       
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของแตละสถาบันในกลุมสมาชิก และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  ท้ังในดานวิชาชีพและประสบการณในการทํางานระหวางหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปนสมาชิกคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เพื่อ
สรางมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรวมกันในสวนของงานเทคนิค ใหมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสวนของงานเทคนิคทุกรูปแบบที่สามารถ
รวมมอืและปฏิบัติงานรวมกันได  
                      สําหรับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.)ชุดท่ี 12 ไดมีการแบงกลุมงานเทคนิคออกเปนกลุมงานพัฒนาทรัพยาสารสนเทศ กับ กลุมงาน
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ดังนั้นบทบาทหนาท่ีของกลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศจึงเปน
เครือขายความรวมมอืในการดําเนินงานระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีมีหนาท่ีในการพัฒนา
งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศและบรรณารักษ รวมท้ังสงเสริมการใหบริการสารสนเทศ เพื่อใหการ
ดําเนินงานหองสมุดเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุงผลใหเกิดการใชทรัพยากรสารสนเทศ
รวมกันของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
บทบาทหนาที่ 
กลุมงานวิเคราะหสารสนเทศ มีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนางานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ

และบรรณารักษ รวมท้ังสงเสริมการใหบริการสารสนเทศ เพื่อใหการบริการและดําเนินงานหองสมุดเกดิ
ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุงผลใหใหเกิดการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกนัของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

คณะทํางาน 
กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศมีคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น 32 คน จากหองสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน  25  สถาบัน ดังนี้ 
1. อาจารยลักษมี พูลทรัพย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ประธาน 
2. อาจารยสภุาพร ซือสูงเนิน มหาวิทยาลัยกรงุเทพ   รองประธาน 
3. อาจารยภรัณยา ปรางทอง มหาวิทยาลัยกรงุเทพ เลขานุการ 
4. อาจารยรัศมี ประทา มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ คณะทํางาน 
5. อาจารยนุษา สุขบุญพันธ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย           คณะทํางาน 
6. อาจารยวิภารัตน ทะปญญา มหาวิทยาลัยอสีเทอรนเอเชีย             คณะทํางาน 
7. อาจารยนวลักษณ กลางบุรัมย มหาวิทยาลัยศรปีทุม คณะทํางาน 
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8. อาจารยจริะวรรณ อุทัศน มหาวิทยาลัยศรปีทุม คณะทํางาน 
9. อาจารยนุชศรา กลัดเนียม มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะทํางาน 
10. อาจารยดลญา นาคมอญ มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะทํางาน 
11. อาจารยธนัชชา นัทธีวานิช มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะทํางาน 
12. อาจารยพรหมมาศ เองฉวน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                คณะทํางาน 
13. อาจารยสรุีรัตยา บุญแสนแผน มหาวิทยาลัยรังสิต คณะทํางาน 
14. อาจารยณิชาภัทร อมรจุติ            มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย              คณะทํางาน 
15. อาจารยมัทนา สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกริก              คณะทํางาน 
16. อาจารยปนิตา ดีมานพ มหาวิทยาลัยธนบุรี         คณะทํางาน 
17. อาจารยอุไรวรรณา แพงงา มหาวิทยาลัยเซนตจอหน คณะทํางาน 
18. อาจารยเยาวภานี รอดเพ็ชร มหาวิทยาลยัเซนตจอหน คณะทํางาน 
19. อาจารยกัลยรักษ ชุมเปย              มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะทํางาน 
20. อาจารยพุทธชาด สุขสอาด          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร        คณะทํางาน 
21. อาจารยจริญญา วงศคําจันทร มหาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก คณะทํางาน 
22. อาจารยสุจิตรา แรมี มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุรี คณะทํางาน 
23. อาจารยพาฝน พิทักษวงค มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ คณะทํางาน 
24. อาจารยนันทิยา จรูญแสง มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ คณะทํางาน 
25. อาจารยอุษา ชลสินธุ มหาวิทยาลัยครสิเตียน คณะทํางาน 
26. อาจารยวัชราภรณ ชูสัตยานนท วิทยาลัยดุสิตธานี                คณะทํางาน 
27. อาจารยอุไร กาญจนวิโรจนกุล วิทยาลัยดุสิตธานี                คณะทํางาน 
28. อาจารยอธิพงษ คิดดี วิทยาลัยทองสขุ     คณะทํางาน 
29. อาจารยสภุาภรณ วลัญชพฤกษ วิทยาลัยสันตพล คณะทํางาน 
30. อาจารยจันทรจรุัส เอียมสนิท วิทยาลัยพิษณุโลก อนุกรรมการ 
31. อาจารยรําพึง กลิ่นชั้น สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน คณะทํางาน 
32. อาจารยรจนีย นารินนท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน คณะทํางาน 

 
การประชุม  

            กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง  ดังนี ้
พ.ศ. 2552 

ครั้งท่ี 12/1/1/2552 วันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุมสุรัตน 1 อาคารหอสมุดสุรตัน 
โอสถานุเคราะห มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
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พ.ศ. 2553 
ครั้งท่ี 12/2/1/2553 วันพุธท่ี 20 มกราคม 2553  ณ หองประชุม 3-6 ช้ัน 3อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย 
 
ครั้งท่ี 12/3/2/2553 วันพุธท่ี 7 เมษายน 2553 ณ หองประชุม ช้ัน 2  อาคารวิทยบริการ  

มหาวิทยาวิทยาลัยธนบุร ี 
 ครั้งท่ี 12/4/3/2553  วันพุธท่ี 19 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุม 103  อาคารทองสุข  

วิทยาลัยทองสขุ 
ครั้งท่ี 12/5/4/2553 วันพุธท่ี 4 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุม ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งท่ี 12/6/5/2553 วันพุธท่ี 15 กันยายน 2553 ณ หองประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธ ิอาคาร 7 ช้ัน 2 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
ครั้งท่ี  12/7/6/2553  วันพุธท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารอสัสัมชัญ ร.ศ.200 ช้ัน 7 หอง A71 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
พ.ศ. 2554 

ครั้งท่ี  12/8/1/2554 วันพุธท่ี 19 มกราคม 2554 ณ หองประชุม 1217 (ช้ัน 2) อาคารมังคละพฤกษ 
มหาวิทยาลัยเกริก  

ครั้งท่ี  12/9/2/2554  วันพุธท่ี 23 มีนาคม 2554 ณ หองประชุม 3-6 ช้ัน 3 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย 

ครั้งท่ี  12/10/3/2554 วันพุธท่ี 18 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุมสัมมนาและฝกอบรม
บรรณารักษ ตึก 11 ช้ัน 4 อาคารสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
    

โครงการและผลการดําเนินงาน 

1. โครงการจัดทําสหบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวชิา : กฎหมายลขิสิทธิ ์

            หลักการและเหตุผล 
หองสมุดในฐานะเปนแหลงจัดเก็บ และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เปนงานลิขสิทธิ์ประเภท

ตางๆ ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศสวนใหญอยูในรูปแบบหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพอื่นๆ หรืออาจอยูใน
รูปแบบโสตทัศนวัสดุ เชน วีดิทัศน คอมแพคดิสก หรือสื่อบันทึกรูปแบบตางๆ ตลอดถึงงานลิขสิทธิ์
ประเภทอื่น ๆ เชน งานศิลปกรรม เปนตน ภารกิจหลักของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา คือการสนับสนุน
และสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยของ อาจารย นักศึกษาบุคลากรของแตละสถาบัน โดยหองสมุดจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใชในการศึกษาคนควาวิจัย จากเหตุผลดังกลาว ทางกลุมงานวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เห็นวา
ทรัพยากรสารสนเทศสาขากฎหมายลิขสิทธิ์ เปนสาขาที่นาสนใจในการรวบรวมบรรณานุกรม เนื่องจาก
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ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของแตละสถาบันมีจํานวนไมมากนัก ดังนั้นเมื่อนํามาจัดทําสหบรรณานุกรม
จะมีรายการทรัพยากรจํานวนเพิ่มมากขึ้น กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับหองสมุดและผูใชบริการ จึงจะ
จัดทําฐานขอมูลสหบรรณานุกรมเฉพาะสาขา : กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน
ในโอกาสตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อจัดทําสหบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวิชา : กฎหมายลิขสิทธิ์ ในรูปแบบฐานขอมูลออนไลน  
2. เพื่อประโยชนในการใชทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา สาขากฎหมายลิขสิทธิ์ของ

สมาชิก กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) และผูสนใจทั่วไป 

เปาหมาย 
 สมาชิกกลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) และผูสนใจทั่วไปสามารถสืบคนสหบรรณานุกรมเฉพาะ
สาขาวิชา : กฎหมายลิขสิทธิ์ ไดจากเว็บบล็อก (Weblog) ของกลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ หรือ
ท่ี URL http://liblog.dpu.ac.th/bib/bookslist.php 

วิธีการดําเนินการ 
1. กําหนดขอบเขตเนื้อหาจากหัวเรื่องท่ีตองการจัดทําสหบรรณานุกรม 
2. พิจารณาคัดเลือกหัวเรือ่งสาขากฎหมายลิขสิทธิ์ จากบัญชีหัวเรื่องสําหรับหนงัสือ 

ภาษาไทย จัดทําโดย คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และ 
Library of Congress Subject Headings 

3. กําหนดรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมในฐานขอมูลออนไลน  
4. นํารูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมตามมติท่ีประชุมกลุมงานวิเคราะห   

ทรัพยากรสารสนเทศ  ประสานงานไปยังประธานกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการ
ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม ท่ีสามารถทํางานรวมกันบนเว็บได 

5. ทดสอบและแกไขระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสหบรรณานุกรมออนไลนใหทํางานตาม 
ความตองการของผูใชงานใหมากที่สุด  

6. รวบรวมรายชื่อคณะอนุกรรมการจากสถาบันที่เขารวมเพื่อลงรายการฐานขอมูล 
สหบรรณานุกรมออนไลนรวมกันและนํารายชื่อขางตน สงตอไปยังกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
กําหนดการเขาถึงฐานขอมูล ในที่นี่หมายถึง Username และ Password เพื่อ Login เขาใชงานในระบบ  

7. นําขอมูลรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันที่มีจํานวนรายการ 
มากที่สุด แปลงขอมูล (convert data) ลงฐานขอมูลสหบรรณานุกรมออนไลน เพื่อลดการซ้ําซอนและ 
ประหยัดเวลาในการดําเนินงานใหกลุมทํางานในการสรางระเบียนขอมูล 
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8. สมาชิกกลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศแตละสถาบัน รวบรวมรายการ 
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศจากหัวเรื่อง ตามมติท่ีประชุมกลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
กําหนด 

9. บันทึกรายการทางบรรณานุกรมลงฐานขอมูลออนไลน ผานเครือขายของแตละสถาบัน 
โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ดังนี้  

9.1 เขาใชงานระบบ โดยพิมพ URL : http://liblog.dpu.ac.th/bib/login.php 
9.2 ใส Username และ Password ท่ีไดรับจากกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแตละ 

สถาบันจะมี Username และ Password ท่ีตางกัน 
9.3 เมื่อเขาสูระบบ คลิกที่ Advanced Search สืบคนช่ือเรื่องวาไดบันทึกขอมูลหรอืยัง เพื่อ 

ลดความซ้ําซอนระเบียนขอมูล กรณีท่ีมีรายการทางบรรณานุกรม ใหเพิ่มเฉพาะอักษรยอของสถาบันที่มี
ทรัพยากร และเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ 

9.4  คลิกที่ Add เพื่อกรอกรายการทางบรรณานุกรม ตามรายการที่กําหนด ใหครบถวน 
9.5  สามารถจัดเก็บสถิติการลงรายการของแตละสถาบันไดดังนี้  
      9.5.1 Page size เลือกเปน All จากนั้น คลิกที่ Advanced Search ในชองสถาบัน ให 

พิมพช่ือสถาบันของตน และคลิกที่ปุม Search  
      9.5.2 เมนูดานบนจอภาพ คลิกที่ Export to Excel จากนั้นจะมีหนาตางขึ้นมากด Save  

จะไดไฟล MicrosoftExcel สามารถสรุปสถิตกิารลงรายการประจําเดือนได  
  สถิติการลงรายการบรรณานุกรมในฐานขอมูลสหบรรณานุกรมออนไลน แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

1. ฐานหนังสือ/วิจยั/วิทยานิพนธ มีจํานวน 508 รายการ  
2 ฐานดรรชนีวารสาร มีจํานวน 1044 รายการ 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1. เพื่อใชเปนแหลงคนควาขอมูลและอางอิงในฐานขอมูลสหบรรณานุกรม สาขากฎหมาย 

2. ลิขสิทธิ์ออนไลนใหกับอาจารย นักศึกษา นักวิจัย และผูสนใจทั่วไป 

3. เพื่อเปนเครื่องมือชวยคนควาใหกับอาจารย นักศึกษา นักวิจัย และผูสนใจทั่วไป 

4. เพื่อเพิ่มเครือขายการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศสาขากฎหมายลิขสิทธิ์ 
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หนา Webpage สหบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวิชา : กฎหมายลขิสิทธิ์  

                  ฐานหนังสือ/งานวิจยั/วิทยานิพนธ 

 
หนา Webpage แสดงรายการ หนังสือ/งานวิจยั/วิทยานิพนธ 

 
หนา Webpage สหบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวิชา : กฎหมายลขิสิทธิ์  

ฐานดรรชนีวารสาร 
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หนา Webpage แสดงรายการ ดรรชนีวารสาร 

 
 

2. โครงการรวบรวมเว็บไซตสถาบันสารสนเทศที่จัดทําดรรชนบีทความวารสารภาษาไทย 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาการเรยีนการสอน การวิจยักันมากขึ้น และขอมูลท่ีใช 

สวนมากก็เปนขอมูลท่ีใหมและทันสมัย ทําใหการจัดหาทรพัยากรประเภทวารสารตองมีความทันสมัยและ

ทันตอความตองการของผูใชบริการ ดรรชนีวารสารเปนเครื่องมือช้ีแหลงขอมูลสําคัญในการคนหา

บทความจากวารสารสําหรับหองสมุดตางๆ ปจจุบันจํานวนวารสารที่หองสมุดบอกรับของแตละสถาบันมี

จํานวนมากขึ้น แตบรรณารักษท่ีทําหนาท่ีจัดทําดรรชนีมีเทาเดิมทําใหดรรชนีวารสารของหองสมุดบาง

แหงมีความลาชาไมทันตอความตองการใชบทความวารสารทั้งวารสารฉบับลาสุดและวารสารฉบับ

ลวงเวลา  

 ดังนั้นกลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ จึงดําเนินการรวบรวมรายชื่อวารสารที่จัดทํา

ดรรชนีวาสารแตละสถาบันของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(อพส.) กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ และหนาเว็บไซตการสืบคนดรรชนีวารสารภาษาไทยของ

หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานรวมกัน ลดการทํางานซ้ําซอน และ

รวมมอืกันแกไขปญหา ลดอุปสรรคในการดําเนินงานไดในระดับหนึ่ง ประกอบกับการใหบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศเปนไปไดโดยงาย มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน เปนการสงเสริม และสรางศักยภาพของ

งานดรรชนีวารสาร 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนเครื่องมือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงดรรชนีวารสารไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 2. เพื่อเปนเครื่องมือใหบรรณารักษใชเปนคูมือในการจัดทําหัวเรือ่งใหกับ

ดรรชนีวารสาร 
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 3. เพื่อใหสามารถนําตัวเลมวารสารใหบริการทันตอความตองการของผูใช 

 4. ลดความซ้ําซอนในการใหหัวเรื่องของดรรชนีวาสาร  

วิธีดําเนินการ  

1. รวบรวมหนาเวบ็ไซตการสืบคนดรรชนีวารสารภาษาไทยของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา  
1.1 รวบรวมหนาเวบ็ไซตการสืบคนดรรชนีวารสารภาษาไทยโดยคัดลอก URL  

หนาเว็บไซตการสืบคนดรรชนีวารสารภาษาไทยที่จัดทําดรรชนีวารสารภาษาไทยของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน  43 หนวยงาน 

 1.2 จัดเรียงขอมูลของหนวยงานและ URL ใหสมบูรณสามารถคนหาขอมูล

ดรรชนีวารสาร 

 1.3 นําขอมูลท่ีไดเผยแพรในกลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ และเว็บไซต 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
2. รวบรวมรายชื่อวารสารที่มีการจัดทําดรรชนีวารสารแตละสถาบันของคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบเครือขายหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  
2.1 รวบรวมรายชื่อวารสารภาษาไทยที่จัดทําดรรชนีวารสารจากสมาชิกกลุมงาน

วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ (อพส.) มีจํานวน  12 สถาบัน มีรายช่ือวารสารภาษาไทยที่จัดทําดรรชนี 
ดังนี้ 
ลําดับที่       มหาวิทยาลัย จํานวน (รายช่ือ) 

1 มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 153 
2 มหาวิทยาลัยเกริก  176 
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  62 
4 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  92 
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 519 
6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 614 
7 มหาวิทยาลัยรังสิต  625 
8 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  76 
9 มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  216 
10 มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ  44 
11 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  470 
12 วิทยาลัยดุสิตธานี  61 
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2.2 จัดเรียงรายชื่อวารสารของแตละสถาบันใหอยูในรูปแบบเดียวกัน 
2.3 นําขอมูลท่ีไดเผยแพรในกลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ และเว็บไซต 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
ประโยชนท่ีไดรับ 

      1. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานดรรชนีวารสารของบรรณารักษ  

      2. เพื่อใชเปนแหลงคนควาขอมูลและอางอิงดรรชนีวารสารภาษาไทยใหกับอาจารย      

          นักศึกษา นักวิจัย และผูสนใจทั่วไป 

      3. เพื่อเพิ่มเครือขายการใหบริการดรรชนวีารสารภาษาไทย 

 
ตัวอยางเว็บไซตหนวยงานที่จดัทําดรรชนีวารสาร 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ตัวอยางรายชื่อวารสารที่มีการจัดทําดรรชนีวารสาร 
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ปญหาและอุปสรรค 
 จากการทํางานรวมกันในกลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ปญหาหลักของการทํางาน คือ สมาชิกในกลุม
งานติดภารกิจทําใหไมสามารถเขารวมประชุม แสดงความคิดเห็น และไมไดรวมจัดทําโครงการตาง ๆ 
ของกลุมงานฯ บางสถาบันแจงวาไมไดทราบขอมูลการประชุม 
 แนวทางแกไข 

1. ผูบริหารและบุคลากรหองสมุดของแตละสถาบันควรตระหนักถึงความสาํคัญ และประโยชน 
ท่ีจะไดรับจากความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เนื่องจากจะเปนชองทางในการ
แลกเปลี่ยนความรูในการปฏิบัติงาน  

2. กรรมการที่มารวมเปนคณะอนุกรรมการฯ ควรจะรวมแสดงความคิดเห็นและใหความ 
รวมมอืในการจดัทําโครงการของกลุมงานฯ ใหเต็มความสามารถ  

 
7.3  กลุมงานบริการสารสนเทศ  
       ประวัติและความเปนมา 

       จุดเริ่มตนมาจากความรวมมือของกลุมบรรณารักษจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จํานวน 11 แหง  ไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาหารูปแบบของความรวมมอืท่ีเหมาะสมที่แตละสถาบันจะ
พึงมีใหกัน โดยมีนายบุญสิริ สุวรรณเพ็ชร หวัหนาบรรณารักษ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เปนประธาน โดยมี รศ.ดร. นวนิตย  อินทรามะ เปนที่ปรึกษา ท่ีประชุมไดคัดเลือกคณะกรรมการ
ดําเนินงานชุดแรก 6 คน และจัดตั้งเปน “ชมรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ชสอ. หรือ PHEL 
Group)” ตอมาในพ.ศ. 2530 ชสอ.ไดเปลี่ยนสถานภาพ “คณะอนุกรรมการพฒันาหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” (ซึ่งตอมาและจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนา  
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย วันที่ 25 ตุลาคม 2543  มมีติใหเปลี่ยนชื่อยอจาก อพห.  
เปน อพส.) โดยในสมัยท่ี รศ.ดร. นวนิตย  อนิทรามะ  ผูอํานวยการหอสมดุและศูนยสนเทศ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ดํารงตําแหนงเปนประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ี
ประชุมมีความเห็นรวมกันวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมีการพัฒนาแนวทางความรวมมอื 
โดยตั้งเปนกลุมทํางานขึ้น ไดแก กลุมงานเทคนิค กลุมงานวารสาร กลุมงานบริการ และกลุมงานโสต- 
ทัศนบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพห.) และไดสงจดหมายเชิญไปยังสํานักหอสมุดและหองสมุดให
สงบรรณารักษของแตละแผนกมาเปนตัวแทนเขารวมทํางานในกลุมตาง ๆ   และไดรวมประชุมเปนครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535  ณ หองประชุม อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 กลุมงานบริการจึงเริ่มกอตั้งข้ึน ในการประชุมครั้งนั้น โดยมหีองสมุดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตาง ๆ เขารวมเปนสมาชิก และไดดําเนินงานอยางตอเนื่องตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 
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 บทบาทหนาที่ 
 กลุมงานบริการสารสนเทศมีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริมงานบริการของหองสมุดใหมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเรว็ ตรงกับความตองการของผูใชบริการ พรอมท้ังสงเสริมเครอืขายความ
รวมมอืในการใหบริการระหวางหองสมุดและการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล และความคิดเห็น มาพัฒนาและปรับปรุงงานบริการระหวางหองสมดุ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
2. เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
3. เพื่อจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน ตอวงการหองสมุดและสังคม 
คณะทํางาน 

 ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
(อพส.) ครั้งท่ี 12/1/1/2552  วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2552  ณ หองประชุมสุรัตน 1 อาคาร หอสมุดสุรัตน
โอสถานุเคราะห มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  ไดมีความเห็นรวมกนัวา การสงผูแทนเขารวมกลุม
งานควรพิจารณาจากบุคคลที่ดํารงตําแหนงหัวหนางานหรอืผูมีอํานาจในการตัดสินใจในลําดับรองลงมา
ดังนั้นผูแทนของกลุมงานบรกิารสารสนเทศที่เขารวมประชุมจํานวน  23 สถาบันไดแก 

1. อาจารยสาวิตรี   แสงวิริยภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ประธานคณะทํางาน 
2. อาจารยสมศิลป  ศรีประภัสสร มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ  รองประธาน 
3. อาจารยศิรวิรรณ  ศิริภิรมย  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  คณะทํางาน 
4. อาจารยดารารัตน  ก่ําเสริฐ  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  คณะทํางาน 
5. อาจารยทวีศักดิ ์ เพ็ชรทรัพย มหาวิทยาลัยเกริก   คณะทํางาน  
6. อาจารยไพศาล  พันธมิตร  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย  คณะทํางาน  
7. อาจารยธัญญรตัน  ธิชัย  มหาวิทยาลัยครสิเตียน  คณะทํางาน  
8. อาจารยวชิรา  คงพูล  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  คณะทํางาน  
9. อาจารยพรรณภา  คําเอี่ยม  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  คณะทํางาน 
10. อาจารยรัตนา  พรหมสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะทํางาน 
11. อาจารยพรพันธ  ช่ืนใจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  คณะทํางาน 
12. อาจารยอัญชลี  เลิศฟา  มหาวิทยาลัยธนบุรี  คณะทํางาน  
13. อาจารยนริศรา  รมโพธิ์เจริญ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  คณะทํางาน  
14. อาจารยนฤมล  พฤกษศิลป  มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะทํางาน  
15. อาจารยรุงลาวลัย  ทัพมีบุญ  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย  คณะทํางาน 
16. อาจารยจันทนา  หลิมสกุล  มหาวิทยาลัยศรปีทุม (บางเขน) คณะทํางาน  

17. อาจารยภัคภิญญา  สวางวงศ มหาวิทยาลัยศรปีทุม (ชลบุรี) คณะทํางาน 
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18. อาจารยนริชา  ภูสามารถ  มหาวิทยาลัยศรปีทุม (ชลบุรี) คณะทํางาน 

19. อาจารยสุเวทย  เทวรินทร  มหาวิทยาลัยศรปีทุม (ชลบุรี) คณะทํางาน 

20. อาจารยนงนภัส  อัคโกศล  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  คณะทํางาน  

21. อาจารยปยนุช  ประใจครบุรี มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะทํางาน  

22. อาจารยจุฑานุช  สิริสวาง  มหาวทิยาลัยอสีเทิรนเอเชีย  คณะทํางาน  

23. อาจารยภริตพร  จันทรอินทร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  คณะทํางาน  

24. อาจารยกมลรัตน  สุขมาก  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน คณะทํางาน  

25. อาจารยสุพุธ  ยองไธสง  วิทยาลัยเซาธอสีทบางกอก  คณะทํางาน  

26. อาจารย สุนิต  ชาวเกวียน  วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  คณะทํางาน  

27. อาจารยจุฑาธุช  รุทระกาญจน วิทยาลัยดุสิตธานี   คณะทํางาน  

28. อาจารยอธิพงษ  คําดี  วิทยาลัยทองสขุ   คณะทํางาน  

29. อาจารยสรวีย  ต้ังวงศถาวรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เลขานุการ 

 
การประชุม 

 กลุมงานบริการสารสนเทศ  มีการประชุม 2 เดือน/ครั้ง เพื่อวางแผนการดําเนินงานของกลุมงาน
และติดตามผลการทํางานของสมาชิก ในวาระของอนุกรรมการพัฒนาระบบและครือขายหองสมุด 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี  12  พ.ศ. 2552 – 2554   ไดมีการประชุมไปแลวดังนี้ 
พ.ศ. 2552 
 ครั้งท่ี 12/1/1/2552  วันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2552  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
วิทยาเขตรังสิต 
พ.ศ. 2553 

ครั้งท่ี 12/2/1/2553  วันพุธท่ี 20 มกราคม  2553 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ครั้งท่ี 12/3/2/2553  วันพุธท่ี 31 มีนาคม  2553 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก 
ครั้งท่ี 12/4/3/2553  วันพุธท่ี 12 พฤษภาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ครั้งท่ี 12/5/4/2553  วันพฤหัสบดีท่ี 8 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกริก 
ครั้งท่ี 12/6/5/2553  วันพฤหัสบดีท่ี 16 กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ครั้งท่ี 12/7/6/2553  วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิม 

พระเกียรต ิ
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พ.ศ. 2554 
ครั้งท่ี 12/8/1/2554  วันพฤหัสบดีท่ี 13 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย  

วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งท่ี 12/9/2/2554  วันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม 2554 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
ครั้งท่ี 12/10/3/2554 วันพุธท่ี 27 เมษายน 2554 ณ วิทยาลัยทองสุข 

 ครั้งท่ี 12/11/4/2554 วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรปีทุม  
 

โครงการและผลการดําเนินงาน 
1.  โครงการปรับปรุงทําเนียบนามกลุมงานบริการสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
หลักการและเหตุผล 
เครือขายความรวมมอืระหวางหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จัดตั้งข้ึนเพื่อใชทรัพยากร

สารสนเทศรวมกัน สงเสริมและสนับสนุนภารกิจซึ่งกันและกัน โดยในความรวมมอืนั้นจะตองมีการติดตอ
ประสานงานระหวางกัน ซึ่งจะตองมีขอมูลสวนตัว เชน ช่ือ ท่ีอยูท่ีติดตอได และขอมูลนั้นตองชัดเจน
ถูกตอง ทันสมัยและเปนปจจุบัน  ทําเนียบนามกลุมงานบริการสารสนเทศ ในวาระที่ผานมาไดมี 
การดําเนินการแลว แตเนื่องจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) วาระปจจุบันมีนโยบายใหหัวหนางานเขาเปนตัวแทนของสถาบัน จึงทําใหตัวแทน
เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงทําเนียบนามกลุมงานบริการสารสนเทศ    คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ข้ึน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อปรับปรุงขอมูลสมาชิกกลุมงานบริการสารสนเทศในทําเนียบนามใหมีความทันสมัย 

และเปนปจจุบันอยางครบถวนสมบูรณ 

2. เพื่อใหการติดตอสื่อสารของบรรณารักษระหวางสถาบันเปนไปอยางสะดวก รวดเรว็ 

สรุปผลโครงการ 
ทําเนียบนามกลุมงานบริการสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เสร็จเรียบรอย โดยไดรับความรวมมอือยางดียิ่งจากตัวแทนของหองสมุด
ในแตละสถาบันที่สงขอมูลพรอมรูปถายผูรับผิดชอบใหกับเลขาฯ และขอขอบคุณ มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ ท่ีดําเนินการจัดรูปเลมและเขาเลม  มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติให การสนับสนุน
กระดาษ A4 มหาวิทยาลัยเซาธอีสบางกอก ชวยการออกแบบปก และมหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดทําปกสี  

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ไดมีการสงมอบรปูเลมทําเนียบนาม  กลุมงานบริการสารสนเทศ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี 12  
พ.ศ. 2552-2554 ใหกับตัวแทนกลุมงานเรียบรอยแลว 
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2.  โครงการปรับปรุงระเบียบการยืมระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
หลักการและเหตุผล 
โครงการปรับปรุงระเบียบการยืมระหวางหองสมุด จัดทําข้ึนเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนทรัพยากร

สารสนเทศหองสมุดท่ีเปนสมาชิกคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) เพื่อสนับสนุนกลุมผูใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ และชวยผูใชในเรื่องของ 
การคนควาวิจัย คนหาทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด และบริการยืม-คืน ระหวางหองสมุด   
ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาระบบเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนอยางแทจริง 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. เพื่อใหผูใชบริการไดรับประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน 

สรุปผลโครงการ 
สมาชิกกลุมงานบริการสารสนเทศไดรวบรวมระเบียบการยืมระหวางหองสมุดของหองสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดจํานวน 17 สถาบัน ไดทําเปน file pdf. เผยแพรผานเว็บไซตสามารถดูได 
http://liblog.dpu.ac.th/infoservices/  กลุมงานบริการสารสนเทศ  แลวคลิกระเบียบการยืมระหวาง
หองสมุด 
 

3.  โครงการความรวมมือในการใชฐานขอมูลตอบคําถามผูใชรวมกันระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายของ

สาขาวิชา  หองสมุดเปนหนวยงานสําคัญมีหนาท่ีในการสนับสนุนการเรียนการสอน ในแตละสถาบัน  
ตองมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตางๆมา เพื่อใชสนับสนุนการเรียนการสอนนั้น ๆ  
โดยเฉพาะฐานขอมูลออนไลนท่ีเขามามีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงสารสนเทศใหแกผูใชซึ่งมี 
ความจําเปนอยางยิ่งสําหรับกลุมอาจารย นักวจิัย และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก    
แตดวยเหตุท่ีแตละสถาบันถูกจํากัดในเรื่องของงบประมาณในการบอกรับ จึงไมสามารถบอกรับ
ฐานขอมูลใหครอบคลุมทุกสาขาวิชาได  ทําใหแตละสถาบันบอกรับฐานขอมูลแตกตางกันออกไป  
สําหรับผูใชนั้นสวนใหญก็จะมีความคาดหวังวาหองสมุดนั้นๆ จะตองมีฐานขอมูลหรือสามารถหาขอมูล 
ท่ีผูใชตองการได ซึ่งการใหบริการกับผูใชนับไดวาเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
และความสามารถในการบริการใหผูใชเกิดความพึงพอใจไมวาจะดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม   

ดวยเหตุนี้การแกปญหาในเรื่องดังกลาวตองมาจากความรวมมือของแตละสถาบันที่ตองการใช
ฐานขอมูลตาง ๆ รวมกันของแตละสถาบันที่บอกรับอยูใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนกับผูใชในวงกวางและคุมคา  จึงเห็นควรท่ีจะทําโครงการความรวมมือในการใชฐานขอมูล 
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เพื่อใหบริการผูใชรวมกันระหวางหองสมุดและสถาบัน 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางความรวมมอืระหวางหองสมุดแตละสถาบันในการใชบริการฐานขอมูลออนไลน 

2. เพื่อใหการบริการที่มีประสิทธิภาพและผูใชไดรับความพึงพอใจ 

3. เพื่อใชฐานขอมูลของแตละสถาบันที่บอกรับมีความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 

สรุปผลโครงการ 
ตัวแทนกลุมงานบริการสารสนเทศไดมีการรวบรวมรายชื่อฐานขอมูลออนไลนท่ีแตละสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน(อพส.) บอกรับ ซึ่งมีฐานขอมูลกวา 50 ช่ือ จาก 26 สถาบัน และเพื่อความสะดวก 
ในการติดตอสื่อสาร การชวยคนหาขอมูลเพื่อใหผูใชบริการไดขอมูลท่ีรวดเร็วและตรงตามความตองการ
ของผูใชมากที่สุด ทางกลุมงานจึงไดมีการอบรมการเขาใชเว็บไซตของ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือขาย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในหัวขอ การสมัครสมาชิก การโพสตขอความ การติดตอสื่อสาร
ผานเว็บ โดยเชิญวิทยากรคุณอุทิตย พิมพา ซึ่งเปนประธานกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และปจจุบัน
เปนเจาหนาท่ีแผนกเทคโนโลยีหองสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มาเปนวิทยากรในการอบรม   
และไดรับความอนุเคราะหการใชหองคอมพวิเตอรจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการเปน
หองปฏิบัติการในการอบรม เพื่อใหตัวแทนกลุมงานมีความเขาใจ ในการเขาถึงเว็บไซต และสามารถใช
งานเว็บไซตไดอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
 

4. โครงการรวบรวมสถิติการยืมระหวางหองสมุด 
 หลักการและเหตุผล 
 หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน มกัจะถูกจํากัดเรือ่งงบประมาณ 
ดังนั้นในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ เขามาใหบริการในหองสมุดจงึไมเพียงพอ หรอื
อาจไมตรงตอความตองการของผูใชใหครอบคลุมตามสาขาวิชา การแกปญหาทางหนึ่งก็คือแตละ
หองสมุดจะตองรวมมอืกันในการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุดไมวาจะเปนการสําเนา
บทความทั้งจากตัวเลมวารสาร หรือจากฐานขอมูลตาง ๆ หรือแมการยืมตวัเลมของหนังสอื แลวแต
ขอตกลงที่มีรวมกัน ปจจุบันจะเห็นไดวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะมีขอตกลงรวมกันอยู สวน
ของสถาบันเอกชนก็เชนกัน แตสําหรับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีขอตกลงรวมกบั
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นอาจจะแลวแตกรณีไป อยางไรก็ตามในเรื่องของการยืมระหวางหองสมุด ก็จะ
มีข้ึนในทุกสถาบัน ดังนั้นจึงควรท่ีจะมีการสํารวจขอมลูการใชบริการของแตละหองสมุดเพื่อนําขอมูลมา
ใชใหเกิดประโยชนตอไปได 
 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางความรวมมือระหวางหองสมุดแตละสถาบันในการใชทรัพยากรรวมกัน 
 2. เพื่อการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและผูใชไดรับความพึงพอใจ 
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 3. เพื่อการใชงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดตรงตามความตองการของผูใชอยาง
คุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
 สรุปผลโครงการ 
 โครงการรวบรวมสถิติการยืมระหวางหองสมุด เปนการรวบรวมขอมูลสถติิการยืมระหวาง
หองสมุดท้ังท่ีเราขอยืมจากหองสมุดท่ีอื่น และที่อื่นมาขอยืมจากหองสมุดของเรา เปนสถิติตั้งแต มิถุนายน 
2552-พฤษภาคม 2554  นํามาคํานวณวิเคราะหขอมูล สําหรับใชเปนขอมูลนําเสนอตอผูบริหารของสถาบัน
ตางๆ ทราบวาในการเขารวมโครงการนี้นั้น หองสมุดมีการประหยัดงบประมาณ หรือลดคาใชจายจากที่ไม
ตองจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเอง คิดเปนจํานวนเงินเทาไหร 
 

5. โครงการพัฒนาแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางหองสมุดในระดับปฏิบัติการ 
หลักการและเหตุผล 
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในแผนกบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีหลายระดับ

ดวยกัน ตั้งแต อาจารย บรรณารักษ  พนักงานและเจาหนาท่ี หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาจะเปนแหลง
บริการสารสนเทศที่ดี และเพียบพรอมดวยคุณภาพนั้น จะตองมีการพัฒนาบุคลากรผูใหบริการมีโอกาส
ไดรับการอบรม สัมมนา ศึกษาหาความรูในเรื่องตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ประการสําคัญ
ผูบริหารควรสนับสนุนใหบุคลากรระดับปฏิบัติการไดรับการเรียนรูระหวางหองสมุดไดอยางเหมาะสม  

จากการที่กลุมงานบริการสารสนเทศ ไดมีการจัดประชุมโดยมีวาระการประชุม 2 เดือน/ครั้ง  
ในการไปประชุมทุกครั้งจะมีคณะทํางานเขารวมประชุม และเพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติไดมี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และประสบการณการทํางานรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน  
ดังนั้นคณะทํางานเห็นวาควรเปดโอกาสใหบุคลากรระดับปฏิบัติการเพิ่มไปอีกหนึ่งคน  เพื่อท่ีผูปฏิบัติงาน
ไดมีโอกาสไปรวมสังเกตศึกษาดูงานหองสมดุ สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เพื่อเปนแนวทางในการนํามา
พัฒนางานประจําของตนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหบุคลากรระดับปฏิบัติการไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณการ 

ทํางานระหวางกัน 

2. เพื่อใหบุคลากรระดับปฏิบัติการนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชกับหนวยงานของตนเอง 

สรุปผลโครงการ 
ตลอดวาระของกลุมงานบริการสารสนเทศไดมีการนําผูติดตามระดับปฏิบัติการไปศึกษาดูงาน

จํานวน 6 ครั้ง จากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบันตาง ๆ ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1  วันพุธท่ี 12 พฤษภาคม 2553 ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต  

จํานวนผูติดตามศึกษาดูงานจํานวน 7 คน จาก 4 สถาบัน 
ครั้งท่ี 2  วันพฤหัสบดีท่ี 8 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกริก 

จํานวนผูติดตามศึกษาดูงานจํานวน 8 คน จาก  6 สถาบัน 
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ครั้งท่ี 3   วันพฤหัสบดีท่ี 16 กันยายน 2553  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
จํานวนผูติดตามศึกษาดูงานจํานวน 4 คน จาก  4 สถาบัน 

ครั้งท่ี 4   วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน 2553  ณ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
จํานวนผูติดตามศึกษาดูงานจํานวน 10 คน จาก  6 สถาบัน 

 ครั้งท่ี 5    วันพฤหัสบดีท่ี 13 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย วิทยาเขต 
พัฒนาการ จํานวนผูติดตามศึกษาดูงานจํานวน 7 คน จาก  4 สถาบัน 

ครั้งท่ี 6    วันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม 2554 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
จํานวนผูติดตามศึกษาดูงานจํานวน 11 คน จาก 5 สถาบัน 

และไดมีการทําสรุปการศึกษาดูงานเปนรูปเลมประกอบดวย ช่ือผูเขารวมศึกษาดูงาน หนวยงาน 
ประโยชนท่ีไดรับตอหนวยงาน ประโยชนท่ีไดรับตอตนเอง ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ สําหรับแจกใหกับ
คณะทํางานในกลุมงานบริการสารสนเทศจากสถาบันอื่นๆ ท่ีไมไดเขารวมโครงการนี้ ไดรบัทราบโดยทั่ว
กัน และเปนประโยชนในงานบริการสารสนเทศของสถาบันตอไป 
 ปญหาและขอเสนอแนะ 

1.  ควรใหประธานกลุมไดมีโอกาสนําเสนอผลงานการดําเนินงาน ตลอดจนโครงการตาง ๆ ของ
กลุมในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพื่อใหมี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนตลอดจนแสดงความคิดเห็นในโครงการตางๆที่นําเสนอใหทราบ 
 2.  ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ควรกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบในบทบาทของแตละกลุมงานใหชัดเจน 
 3.  ผูบริหารแตละสถาบันควรสนับสนุนสงตัวแทนกลุมเขารวมประชุมทุกครั้ง เพื่อความรวมมือ
ในการทํางานของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การอํานวยความสะดวกในการเดินทางของแตละ
สถาบัน เปนตน 
 

ภาพการประชุมกลุมงานบริการสารสนเทศ 

 
ครั้งท่ี 12/2/1/2553 วันพุธท่ี 20 มกราคม 2553  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ครั้งท่ี12/3/2/2553 วันพุธท่ี 3 มนีาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก 

 

 
ครั้งท่ี 12/4/3/2553  วันพุธท่ี 12 พฤษภาคม 2553  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 
ครั้งท่ี12/5/4/2553  วันพฤหัสบดีท่ี 8 กรกฎาคม 2553  ณ มหาวิทยาลัยเกริก 
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ครั้งท่ี12/7/6/2553  วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน 2553  ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 

 
ครั้งท่ี12/8/1/2554  วันพฤหัสบดีท่ี 13 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย วิทยาเขตพัฒนาการ 

 

 
         ครั้งท่ี 12/9/2/2554 วันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม 2554 สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุน 
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       ครั้งท่ี 12/10/3/2554 วันพุธท่ี 27 เมษายน 2554 วิทยาลัยทองสุข 
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7.4   กลุมงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                 ประวัติและความเปนมา 

        กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2540 หลังจากกอตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือ อพส. ในปจจุบัน ได
ประมาณ 12 ป วัตถุประสงคการกอตั้งเพื่อรองรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของวงการ
หองสมุดท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โครงการเริม่แรกคือโครงการจัดทําโฮมเพจนามานุกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แตบทบาทของกลุม
งานยังไมชัดเจนเทาท่ีควร ทําใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไมตอเนื่อง 

ในป พ.ศ. 2544 ไดมีการพิจารณาขอบเขตงานของกลุมงานไอทีอีกครั้ง และใหใชช่ือกลุมงานวา 
“กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ” และไดเชิญตัวแทนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศ เขารวมเปนสมาชิก โดยจัดทําโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ ไดแก  
1) โครงการจัดทําฐานขอมูลทางดานกฏหมาย โดยใช Metadata Dublin Core เพื่อใหสถาบันที่เปนสมาชิก
ไดใชประโยชนรวมกัน 2) โครงการจัดฝกอบรมความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบรรณารักษ
และผูสนใจในกลุมสมาชิก และ 3) โครงการจดัทําเว็บไซตของ อพส.  

ในป พ.ศ. 2546 กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทําเว็บไซตของ อพส. ข้ึนมาใหมโดยใชช่ือ 
Domain วา thaipul.net และไดรับเงินทุนสนับสนุนจาก อพส.   

ตอมาในป พ.ศ. 2549 กลุมเทคโนโลยสีารสนเทศไดเสนอให อพส. จดทะเบียน Domain ข้ึนมา
ใหม ช่ือวา thaipul.org และไดดําเนินการเสรจ็ในวาระของคุณกมลชนก อยูวัฒนา ซึ่งเปนประธานกลุมงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น และไดใชมาจนถึงปจจุบัน 

 
บทบาทหนาที่ 
1. สงเสริมความรวมมอืในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดในหองสมดุแต

ละสถาบัน 
2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและการบริการทางวิชาการของหองสมุดและศูนยสารสนเทศดวย 

เทคโนโลยีสมยัใหม 
3. สงเสริมการคนควาและวิจัยเพื่อแกปญหาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันระหวาง

หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
4. เปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เขารวมเปนสมาชิก 
5. สรางขอตกลงในความรวมมอื ดานการจัดหา การสนับสนุน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหมๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับหองสมดุแตละสถาบันที่เขารวมเปนสมาชิกดวยเสมอภาค 
6. ติดตอประสานงานกับกลุมงานแตละกลุมรวมไปถึงคณะกรรมการบรหิาร ในเรื่องให 

ความชวยเหลือทางดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เชนการทําเว็บไซต, การพัฒนา Application, สราง 
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ความเขาใจที่ตรงกันระหวางกลุมงาน, รวมพจิารณาขอตกลงตาง ๆ ในการทํางานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในกลุมงานแตละกลุม 

 
คณะทํางาน 

 กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสมาชิกทั้งสิ้น 23 คน จากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จํานวน 17 สถาบัน ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 

1.  คุณอุทิตย  พิมพา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ประธาน 
2. คุณอัครพล จีนาคม  มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  รองประธาน 
3. คุณปนิตา  ดีมานพ  มหาวิทยาลัยธนบุรี  คณะทํางาน 
4. คุณเมธี  รัตนดี  มหาวิทยาลัยธนบุรี  คณะทํางาน 
5. คุณกนกกฤษฎ  สุขแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะทํางาน 
6. คุณอนิรุทธ ซัง  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  คณะทํางาน 
7. คุณไพศาล พันธมิตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  คณะทํางาน 
8. คุณรัตนาภรณ  กาศโอสถ มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะทํางาน 
9. คุณไพลิน  จับใจ  มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะทํางาน 
10. คุณประภัสสร  สาละนาค มหาวิทยาลัยศรปีทุม  คณะทํางาน 
11. คุณมานิตย  ธาตรีมนตรีชัย มหาวิทยาลัยศรปีทุม  คณะทํางาน 
12. คุณนคร  นาดี  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  คณะทํางาน 
13. คุณวิถี  ประสมสี  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  คณะทํางาน 
14. คุณอภิชาต  แกวการไร  มหาวิทยาลัยเจาพระยา  คณะทํางาน 
15. คุณปวีณา  ศิริโชติ  มหาวิทยาลัยเจาพระยา  คณะทํางาน 
16. คุณชมชนก  สัตยตอชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน คณะทํางาน 
17. คุณมัจรี  สุพรรณ  มหาวิทยาลัยเจาพระยา  คณะทํางาน 
18. คุณสุดารัตน   ชางเชื้อวงษ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  คณะทํางาน 
19. คุณเชิดศักดิ์   สลักคํา  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  คณะทํางาน 
20. คุณนันทภัค  แกวใหญ  วิทยาลัยเซาทอีสบางกอก  คณะทํางาน 
21. คุณณรงคฤทธิ์  วังคีร ี  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  คณะทํางาน 
22. คุณนันทมาลิน  ณ นคร มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ คณะทํางานและเลขานุการ 
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การประชุม 
 กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดใหมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
พ.ศ 2552 

ครั้งท่ี  12/1/1/2552 วันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ หองประชุมสุรัตน 1 อาคารหอสมดุ 
สุรัตน โอสถานุเคราะห มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
พ.ศ 2553 

ครั้งท่ี  12/2/1/2553  วันศุกรท่ี 23 เมษายน 2553  ณ หอง LAB 13 อาคารศูนยคอมพิวเตอร ช้ัน 2 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ครั้งท่ี  12/3/2/2553  วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2553 ณ หอง 15-406 อาคาร15  ช้ัน 4 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

ครั้งท่ี  12/4/3/2553  วันศุกรท่ี 27 สิงหาคม 2553 ณ หอง 15-406 อาคาร15  ช้ัน 4 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
พ.ศ 2554 

ครั้งท่ี  12/5/1/2554  วันศุกรท่ี 28 มกราคม 2554 ณ ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ช้ัน 5 หองโสตทัศน 1 
 

โครงการและผลการดําเนินงาน 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1.1  ครั้งท่ี 1 การสราง Blog และ Knowledge Management (KM) ดวย Wordpress   

วันที่ 29 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 
1.2 ครั้งท่ี 2 การสรางและดูแลเว็บไซตดวยโปรแกรม Joomla วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  
 
2. โครงการพัฒนาเว็บไซตคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
2.1  เว็บไซตคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(อพส.) http://www.thaipul.org 
2.2  สมัครสมาชิกและบริการจัดการ Facebook ของ อพส. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของ อพส. 

ในวงกวางบนเครือขายอินเตอรเน็ต  
2.3  เว็บไซตกลุมงานภายใตคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
2.3.1 กลุมงานบริการสารสนเทศ http://liblog.dpu.ac.th/infoservices/ 
2.3.2 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ http://liblog.dpu.ac.th/devresource/ 
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2.3.3 กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ http://liblog.dpu.ac.th/analyresource/ 
2.3.4 กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ http://liblog.dpu.ac.th/infotech/ 

 
 3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การสรางตารางฐานขอมูลอยางงายดวย PHPMyAdmin  
                       3.2  การจัดการความรู (Knowledge Management) ในองคกรดวย Wordpress 
                       3.3  การสรางและดูแลเว็บไซตดวยโปรแกรม Joomla 
                       3.4  การพัฒนา Application บนเว็บดวย โปรแกรม PHPMaker 
                       3.5 การสราง VCD On-Demand อยางงายบริการในหองสมุดดวย PHPMaker 
                       3.6  การจําลอง PC เปน Web Server ดวย Appserve 
                       3.7 อบรมการใชเว็บไซตกลุมงานบริการสารสนเทศ 
                       3.8  อบรมการใชระบบฐานขอมูลเฉพาะสาขาวิชากฏหมายลิขสิทธิ์ ใหกับกลุมงาน
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
  
 4.  โครงการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหองสมุด 

4.1  พัฒนาโปรแกรม Q&A Version 2.0 เพื่อนําไปประยุกตใชกับงานบริการชวยคนควา
ในหองสมุด 

4.2  พัฒนาเว็บบอรดใหกับกลุมงานบริการสารสนเทศ 
4.3  พัฒนาระบบฐานขอมูลเฉพาะสาขาวิชา : กฎหมายลิขสิทธิ์ 
4.4  ปรับปรุงเวบ็ไซตของ อพส. ใหทันสมัย 
4.5  ปรับปรุงเวบ็ไซตของกลุมงานบริการสารสนเทศ 

 
สรุปผลการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การสราง Blog และ Knowledge Management (KM) ดวย Wordpress 
วันที่ 29 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- วิทยากร 3 ทานจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
  อาจารยพรเทพ ยอแสงรัตน  วทิยากร จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
  อาจารยอุทิตย พิมพา ผูชวยวทิยากร จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
  อาจารยอคัรพล  จีนาคม ผูชวยวิทยากร จากมหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

- มีผูเขาอบรมทั้งสิ้น 37 คน จาก 15 สถาบันที่เปนสมาชิกกลุมงาน IT 
- มีผูสงแบบสอบถามทั้งสิ้น 32 คน 
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- ระดับความรู กอน การอบรม ผูเขาอบรม 27 คน มีความรูเรือ่ง Wordpress อยูในระดับปานกลางถึง
ไมมีเลย  หรือคิดเปนรอยละ 84.38 ผูเขาอบรมอีก 5 คน อยูในระดับมากถึงมากที่สุด หรือคิดเปน
รอยละ 15.62 

- ระดับความรู หลัง การอบรม ผูเขาอบรม 22 คน อยูในระดับมากถึงมากที่สุด หรือคิดเปนรอยละ 
68.75 ผูเขาอบรมอีก 10 คน อยูในระดับปานกลาง หรือคิดเปนรอยละ 31.25 

- ระดับความคิดเห็นในการอบรม 
 ผูเขาอบรมจํานวน 30 คน หรือรอยละ 93.75 สนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง Wordpress 
ในระดับมากถึงมากที่สุด 

 ผูเขาอบรมจํานวน 27 คน หรือรอยละ 84.38 จะนําความรูเรื่อง Wordpress ไปประยุกตใช
กับการทํางาน ในระดับมากถึงมากที่สุด 

 ผูเขาอบรมจํานวน 26 คน หรือรอยละ 81.25 คิดวาจะนําความรูเรื่อง Wordpress ไป
ถายทอดใหผูอืน่ในระดับมากถึงมากที่สุด  

- หัวขอที่ตองการอบรมในครั้งตอไปมากที่สุด คือ Advance Wordpress, Joomla และ การติดตั้ง 
Server สําหรับ web 

- ขอเสนอแนะ  
1. จัดอบรมเรือ่ง Wordpress อีก 
2. ปญหาระบบคอมพิวเตอรท่ีไม support wordpress 
3. เพิ่มระยะเวลาการอบรม 
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ประมวลภาพอบรม 
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สรุปผลการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การสรางและดูแลเว็บไซตดวยโปรแกรม Joomla 
วันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต                                                                                            

- วิทยากร 2 ทาน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
  อ. นิธิศ จิรัชยะกูล  วิทยากร  
  อ. วิกร ปรัชญพฤทธิ์ ผูชวยวทิยากร 

- มีผูเขาอบรมทั้งสิ้น 19 คน จาก 11 สถาบันที่เปนสมาชิกกลุมงาน IT 
- ระดับความรู กอน การอบรม ผูเขาอบรม 15 คน มีความรูเรือ่ง Joomla อยูในระดับปานกลางถึงไมมี
เลย  หรือคิดเปนรอยละ 78.95 ผูเขาอบรมอีก 4 คน อยูในระดับมากถึงมากที่สุด หรอืคิดเปนรอยละ 
21.05 

- ระดับความรู หลัง การอบรม ผูเขาอบรม 18 คน อยูในระดับมากถึงมากที่สุด หรือคิดเปนรอยละ 
94.75 ผูเขาอบรมอีก 1 คน อยูในระดับปานกลาง หรือคิดเปนรอยละ 5.25 

- ระดับความคิดเห็นในการนําไปใชประโยชน 
 ผูเขาอบรมทั้งหมดหรือรอยละ 100 มีความสนใจในเรื่อง Joomla ในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด 

 ผูเขาอบรมทั้งหมดหรือรอยละ 100 เห็นวา Joomla มีประโยชนการทํางาน ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด 

 ผูเขาอบรมจํานวน 18 คน หรือรอยละ 94.75 คิดวาจะนําความรูเรื่อง Joomla ไปถายทอด
ใหผูอื่นในระดับมากถึงมากที่สุด และอีก 1 คน หรือรอยละ 5.25 อยูในระดับปานกลาง 

- หัวขอที่ตองการอบรมในครั้งตอไปมากที่สุด คือ Open Source และ Ubuntu 
- ขอเสนอแนะ คือ วิทยากรอธิบายไดดี เขาใจงาย, ควรจะจัดอบรมเรือ่ง Joomla อยางตอเนื่องใน
ระดับที่สูงข้ึน 
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ประมวลภาพอบรม 
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ภาคผนวก 
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สรุปการใชจาย 
 
รายงานรายรับ -รายจายเงิน 
                      คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
                                                        ชุดที่ 12 (สิงหาคม 2552 – กรกฎาคม 2554) 
 ยอดยกมา        จากคณะกรรมการ อพส. ชุดที่ 11 (วันที่ 5 สิงหาคม 2552 )    =   165,457.13 บาท 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
               ไดรับดอกเบี้ยเงินฝาก (6 เดือน) จากธนาคาร    =          240.25     บาท 
                                                                 รวมเปนเงินในบัญชี    =   165,697.38     บาท 
    วันที่ 27 มกราคม 2553 
                ถอนเปนเงินสดเพื่อเปนคาจัดอบรม    =       4,500.00     บาท 
                      “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการสราง Blog และ KM”               
                       ของกลุมงาน IT เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 
                                                                คงเหลือเงินในบัญชี    =   161,197.38     บาท 
     วันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 
               ฝากเปนเงินสด เปนเงินที่เหลือจากคาจัดอบรมโครงการ    =          668.00     บาท 
                      ( จาก 4,500  บาท ใชไป 3,832  บาท) 
                                                                รวมเปนเงินในบัญชี    =    161,865.38     บาท 
     วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 
              ถอนเปนเงินสดจายคา Web Hosting ( Domain: thaipul )     =        5,778.00     บาท 
                  (ต้ังแต 25/06/2009 - 24/06/2010) ผานธ.ไทยพาณิชย 
                                                               คงเหลือเงินในบัญชี    =     156,087.38     บาท 
    วันที่ 22 มิถุนายน 2553 
              ถอนเปนเงินสดจายคา Web Hosting (Domain: thaipul)                               =          5,778.00     บาท 
                  (ต้ังแต 25/06/2010 - 24/06/2011) ผานธ.ทหารไทย                                                                                    
                  คงเหลือเงินในบัญชี                                  =     150,309.38     บาท 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2253 
              ไดรับดอกเบี้ยเงินฝาก (6 เดือน) จากธนาคาร                       =            392.04      บาท 
                                                             รวมเปนเงินในบัญชี                                         =     150,701.42      บาท 
  วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
               ไดรับดอกเบี้ยเงินฝาก (6 เดือน) จากธนาคาร                                                =             379.85     บาท 
                                                             รวมเปนเงินในบัญชี                                        =      151,081.27     บาท   
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วันที่  3 มิถุนายน 2554 
              ไดรับเงินสนับสนุนโครงการสัมมนาวิชาการ                                                =        43,000.00 บาท                                             
                  ” หองสมุดกับวาระเศรษฐกิจสรางสรรค ” 
                    จากรานคาหนังสือ/ตัวแทนจําหนาย        
                                                              รวมปนเงินในบัญชี                                        =      194,081.27 บาท 
วันที่ 10 มิถุนายน 2554 
              รายไดจากการจัดสัมมนาวิชาการ                                                                   =        78,592.78 บาท                     
                  “ หองสมุดกับวาระเศรษฐกิจสรางสรรค ”  (หักคาใชจายแลว)   
                                                              รวมเปนเงินในบัญชี                                      =       272,674.05 บาท   
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 
             ไดรับดอกเบี้ยเงินฝาก (6 เดือน) จากธนาคาร                                                 =              541.41 บาท      
                                                             รวมเปนเงินในบัญชี                                       =       273,215.46 บาท 
 วันที่ 15 มิถุนายน 2554 
             ถอนเปนเงินสดจายคา  Web Hosting (Domain: thaipul)                               =          5,778.00 บาท 
(ต้ังแต 25/06/2011 – 24/06/2012) ผานธ. ไทยพาณิชย 
                                                              คงเหลือเงินในบัญชี                                      =       267,437.46 บาท 
วันที่ 8 สิงหาคม 2554 
         จายคาธรรมเนียมออกเช็คเงินสด                                                                      =                 20.00 บาท 
                                                             คงเหลือเงินในบัญชี                                      =        267,417.46 บาท 
     
                                    
                                                                                                        สรุปโดย นางสาวสมภัสสร พฤกษาณุมาส 
                                                                                                                              เหรัญญิก 
                                                                                                                       3  สิงหาคม 2554 
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จดหมายเชิญประชุม 
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จดหมายเชิญประชุมอพส. ครั้งท่ี 12/2/2/2552 
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จดหมายเชิญประชุมอพส. ครั้งท่ี 12/4/1/2553 
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จดหมายเชิญประชุมอพส. ครั้งท่ี 12/5/2/2553 
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จดหมายเชิญประชุมอพส. ครั้งท่ี 12/7/4/2553 
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จดหมายเชิญประชุมอพส. ครั้งท่ี 12/8/5/2553 
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จดหมายเชิญประชุมอพส. ครั้งท่ี 12/9/6/2553 
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จดหมายเชิญประชุมอพส. ครั้งท่ี 12/11/2/2554 
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จดหมายเชิญประชุมอพส. ครั้งท่ี 12/12/3/2554 

 
 


