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ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วาระ สิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556 เล่มน้ี 
ได้รวบรวมผลการด าเนิน งานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเค รือข่ ายห้ องส มุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและของคณะท างานกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ และกลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ชุดน้ี เป็นคณะอนุกรรมการชุดท่ี 13 

ขอ้มูลในเล่ม ประกอบดว้ย ประวติัความเป็นมาและพฒันาการความร่วมมือระหวา่งห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน รายช่ือประธานคณะอนุกรรมการพฒันาห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
ระหว่าง พ.ศ.2528 - 2546 รายช่ือประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ระหวา่ง พ.ศ.2546 – ปัจจุบนั ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพฒันา
ระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย วาระสิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556  และผลงานความร่วมมือของกลุ่มงานต่างๆ ระหว่าง
สิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556  

ขอ้มูลในเอกสารเล่มน้ี ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความร่วมมือจากคณะอนุกรรมการฯ ทุกท่าน 
คณะท างานกลุ่มงานต่างๆ และแผนกบริหารงานทัว่ไป ศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ จึงขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 
 

อาจารยสุ์วคนธ์  ศิริวงศว์รวฒัน์ 
(ผูอ้  านวยการศูนยส์นเทศและหอสมุด 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย)์ 
ประธานคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและ
เครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

   สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
วาระ สิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556 

 

1. ผูอ้  านวยการศูนยส์นเทศและหอสมุด  
(อาจารยสุ์วคนธ์  ศิริวงศว์รวฒัน์)  

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   ประธาน 

2. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด 
(อาจารยส์รัญญา  รุจิเรขเรืองรอง) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร   รองประธาน 

3. ผูอ้  านวยการศูนยบ์รรณสารสนเทศ 
(อาจารยสุ์ชญัญา  จีระพนัธ์ุ) 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รองประธาน 

4. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด   มหาวทิยาลยัศรีปทุม บางเขน  อนุกรรมการ 
5. ผูอ้  านวยการฝ่ายหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต  อนุกรรมการ 
6. ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยบริการและหอสมุด  มหาวทิยาลยัคริสเตียน  อนุกรรมการ 
7. ผูอ้  านวยการส านกับรรณสาร  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต อนุกรรมการ 
8. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี  อนุกรรมการ 
9. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัธนบุรี อนุกรรมการ 
10. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัปทุมธานี อนุกรรมการ 
11. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการ     มหาวทิยาลยัราชธานี  อนุกรรมการ 
12. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและสารสนเทศ มหาวทิยาลยันานาชาติ-เอเชียแปซิฟิก อนุกรรมการ 
13. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อนุกรรมการ 
14. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยักรุงเทพ อนุกรรมการ 
15. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกริก  อนุกรรมการ 
16. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด อนุกรรมการ 
17. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัพายพั อนุกรรมการ 
18. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัภาคกลาง อนุกรรมการ 
19. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต อนุกรรมการ 
20. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ อนุกรรมการ 
21. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเวบ็สเตอร์ (ประเทศไทย) อนุกรรมการ 
22. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น อนุกรรมการ 
23. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัศรีปทุม   ชลบุรี  อนุกรรมการ 
24. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัสยาม   อนุกรรมการ 
25. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  อนุกรรมการ 
26. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  อนุกรรมการ 
27. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั อนุกรรมการ 
28. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ 
29. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์ อนุกรรมการ 
30. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัชินวตัร อนุกรรมการ 
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31. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดและสารสนเทศ มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ 
32. หวัหนา้งานส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเนชัน่ วทิยาเขตโยนก อนุกรรมการ 
33. หวัหนา้ศูนยบ์รรณาสารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่  อนุกรรมการ 
34. หวัหนา้ส่วนหอสมุด  มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น อนุกรรมการ 
35. หวัหนา้หอ้งสมุด    มหาวทิยาลยัพิษณุโลก อนุกรรมการ 
36. หวัหนา้ส านกัวทิยบริการ  มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  อนุกรรมการ 
37. หวัหนา้ส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัเจา้พระยา อนุกรรมการ 
38. หวัหนา้หอสมุดกลาง  มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา อนุกรรมการ 
39. หวัหนา้หอ้งสมุด    วทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
40. หวัหนา้หอ้งสมุด    วทิยาลยัเฉลิมกาญจนา อนุกรรมการ 
41. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด   วทิยาลยัเชียงราย   อนุกรรมการ 
42. ผูอ้  านวยการศูนยบ์รรณสาร   วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้ อนุกรรมการ 
43. ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยบริการ  วทิยาลยัดุสิตธานี อนุกรรมการ 
44. ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยบริการ  วทิยาลยัราชพฤกษ ์  อนุกรรมการ 
45. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการ วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก  อนุกรรมการ 
46. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด   วทิยาลยับณัฑิตเอเชีย   อนุกรรมการ 
47. ผูอ้  านวยการหอ้งสมุดและสารสนเทศ วทิยาลยัตาปี อนุกรรมการ 
48. หวัหนา้ส านกัหอสมุด   วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม อนุกรรมการ 
49. หวัหนา้หอสมุด   วทิยาลยัแสงธรรม อนุกรรมการ 
50. หวัหนา้หอ้งสมุด   วทิยาลยัทองสุข อนุกรรมการ 
51. หวัหนา้หอ้งสมุด   วทิยาลยัเทคโนโลยรีาชธานี อนุกรรมการ 
52. หวัหนา้หอ้งสมุด    วทิยาลยันครราชสีมา อนุกรรมการ 
53. หวัหนา้หอ้งสมุด    วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา  อนุกรรมการ 
54. หวัหนา้หอ้งสมุด   วทิยาลยัพทุธศาสนานานาชาติ  อนุกรรมการ 
55. หวัหนา้หอ้งสมุด   วทิยาลยัลุ่มน ้ าปิง อนุกรรมการ 
56. หวัหนา้หอ้งสมุด   วทิยาลยัสนัตพล อนุกรรมการ 
57.  หวัหนา้หอ้งสมุด   วทิยาลยัอินเตอร์เทค-ล าปาง อนุกรรมการ 
58. หวัหนา้หอ้งสมุด   สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น   อนุกรรมการ 
59. หวัหนา้หอ้งสมุด    สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ อนุกรรมการ 
60. หวัหนา้หอ้งสมุด    สถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  อนุกรรมการ 
61. หวัหนา้หอ้งสมุด    สถาบนัรัชตภ์าคย ์ อนุกรรมการ 
62. หวัหนา้หอ้งสมุด    สถาบนัอาศรมศิลป์  อนุกรรมการ 
63. หวัหนา้หอ้งสมุดและวทิยบริการ วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ อนุกรรมการ 
64. อาจารยไ์พจิตร  เกิดอยู ่ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เลขานุการ คนท่ี 1 
65. อาจารยณ์ฐัสิทธ์ิ  พฒิุวสิารทภาคย ์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เลขานุการ คนท่ี 2 
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66. อาจารยรุ่์งนภา  พ้ืนงาม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เลขานุการ คนท่ี 3 
67. อาจารยสุ์ภี  วหิคไพบูลย ์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เหรัญญิก คนท่ี 1 
68. อาจารยศ์กัด์ิสิทธ์ิ  คณะชาติ  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เหรัญญิก คนท่ี 2 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

รายช่ือประธาน รองประธาน และเลขานุการ 
กลุ่มงานของคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

วาระ สิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556 
 
 
 
1. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประธาน น.ส.ไพลิน  จบัใจ  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
รองประธาน นายสุรศกัด์ิ  พิชิตธนปัญญา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
เลขานุการ น.ส.ขนิษฐา  ภมรพิพิธ   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
2. กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 

ประธาน นางสาวติรี  แสงวริิยภาพ  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
รองประธาน น.ส.พรพนัธ์  ช่ืนใจ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
เลขานุการ นางสรวยี ์ ตั้งวงศถ์าวรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 
3. กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

ประธาน น.ส.ดาวรัตน์  แท่นรัตน์  มหาวทิยาลยัรังสิต 
รองประธาน นางจนัทร์ฉาย  วรีะชาติ  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เลขานุการ น.ส.ดุษษา  โชติกวบูิลย ์  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
4. กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ประธาน   นางไพจิตร  เกิดอยู ่  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
รองประธาน น.ส.รัศมี  ประทา  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
เลขานุการ น.ส.กลัยรักษ ์ ชุมเปีย  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

 
 
 



บทน ำ 
 
1.  บทน ำ 
      1.1  ประวตัิควำมเป็นมำและพฒันำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
 

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เร่ิมข้ึน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 โดยความร่วมมือของกลุ่มบรรณารักษ์จากห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 11 แห่ง ไดน้ดัหมายมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาหารูปแบบ
ของความร่วมมือท่ีเหมาะสมท่ีหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งจะร่วมมือกนัได ้โดยมีนายบุญ
สิริ สุวรรณเพ็ชร์ หัวหน้าบรรณารักษ์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นประธานจดัการ
ประชุมและมี รศ.ดร.นวนิตย ์อินทรามะ เป็นท่ีปรึกษา ท่ีประชุมไดค้ดัเลือกคณะกรรมการด าเนินงาน
ความร่วมมือชุดแรกมีจ านวน 6 คนและไดจ้ดัตั้งเป็น “ชมรมห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (ชสอ. 
หรือ PHEL Group)” มีนายบุญสิริ สุวรรณเพช็ร์ เป็นประธานชมรม โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 5 ประการ 
คือ 
 1. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 2. เพื่อส่งเสริมการพฒันาหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 3. เพื่อส่งเสริมการใชท้รัพยากรหอ้งสมุดร่วมกนัระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 4. เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและส่งเสริมใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
 5 . เพื่ อ ส่ ง เส ริมก ารค้นคว้า  วิ จัย  ตลอดจนการ เขี ยนบทความท างวิช าก ารในท าง
บรรณารักษศาสตร์ 
 ในพ .ศ . 2530 ชมรมห้องส มุดสถาบัน อุดม ศึกษาเอกชนได้ เป ล่ียนสถานภาพ เป็น 
“คณะอนุกรรมกำรพัฒนำห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพห.)” อยูภ่ายใตก้ารให้ค  าแนะน าของ
คณะกรรมการฝ่ายพฒันาในสังกดัสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกั 4 ประการ คือ  
 1. เนน้ความร่วมมือ 
 2. ส่งเสริมการพฒันาวชิาชีพบรรณารักษ ์
 3. พิจารณาแนวทางพฒันาหลกัเกณฑ ์
 4. ใหค้  าปรึกษาแก่สมาชิก 
 อพห. ไดร่้วมมือกนัปฏิบติังานตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2548 มีการแบ่งกลุ่มท างานออกเป็น 5 
กลุ่ม คือ 
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 1. กลุ่มงานเทคนิค 
 2. กลุ่มงานบริการ 
 3. กลุ่มงานโสตทศันบริการ 
 4. กลุ่มงานวารสาร 
 5. กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 และจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฝ่ายพฒันา สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (สสอท.) คร้ังท่ี 6/2543 วนัท่ี 25 ตุลาคม 2543 ณ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีมติให้
เปล่ียนช่ือยอ่ “อพห.” เป็น “อพส.” โดยปรับวตัถุประสงคเ์ป็นดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมความร่วมมือในการใชท้รัพยากรการเรียนรู้และบริการสารสนเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 2. ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพและบริการทางวชิาการของหอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 
 3. ส่งเสริมการคน้ควา้และวิจยัเพื่อผลิตผลงานในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 
 4. เป็นศูนยก์ลางแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวชิาการประสบการณ์ของบุคลากรในวชิาชีพ 
 ต่อมาไดมี้การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพฒันา สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (สสอท.) คร้ังท่ี 4/2546 วนัท่ี 13 มิถุนายน 2546 ณ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์มีมติให้เปล่ียนช่ือ 
“คณะอนุกรรมกำรพฒันำห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน” เป็น “คณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและ
เครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน” และเร่ิมใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2546 เป็นตน้มาจนถึง
ปัจจุบนั 
 วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548 ไดมี้การประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน คร้ังท่ี 10/1/2548 ณ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ท่ีประชุมีมติใหร้วมกลุ่มงานต่าง ๆ 
ท่ีมีอยู่เดิม 5 กลุ่มนั้นให้เหลือเพียง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริการผูใ้ช้ และกลุ่มงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 วนัพุธท่ี 5 สิงหาคม 2554 ไดมี้การประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี 12 คร้ังท่ี 12/1/1/2552 ณ มหาวทิยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ท่ี
ประชุมมีมติใหมี้การแบ่งกลุ่มงานใหม่ เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  
กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ และกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปัจจุบนัคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
ข้ึนอยู่กบัฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา  สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย (สสอท.) 
 



 3 

      1.2 รำยนำมประธำนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2528-2556  

นับตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2528 ถึงปัจจุบันคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) มีประธานในการด าเนินการพฒันาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงสรรหาและเลือกตั้ง
จากผูบ้ริหารห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท าหน้าท่ีประธานคณะอนุกรรมการฯ ด ารงต าแหน่ง
วาระละ 2 ปี จ  านวน 14 ท่าน ดงัน้ี 

 
 

ล ำดับ รำยนำม สถำบัน พ.ศ. 
1 อาจารยบุ์ญสิริ สุวรรณเพช็ร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2528-2530 
2 อาจารยว์รางคณา อินทรพินทุวฒัน์ 

 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2530-2532 

3 อาจารยว์รัิติ นิธิกุล 

 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2532-2534 

4 รศ.ดร.นวนิตย ์อินทรามะ 

 

 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2534-2536 
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ล ำดับ รำยนำม สถำบัน พ.ศ. 
5 รศ.ดร.น ้าทิพย ์วภิาวนิ 

 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2536-2538 

6 อาจารยท์รงสรรค ์อุดมศิลป์ 

 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

2538-2540 

7 ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ  
 
 
 
 

มหาวทิยาลยัรังสิต 2540-2542 

8 อาจารยส์รัญญา รุจิเรขเรืองรอง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร 

2542-2544 

9 อาจารยสุ์ธน สุภาวงศ์ 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 2544-2546 
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ล ำดับ รำยนำม สถำบัน พ.ศ. 
10 อาจารยสุ์วคนธ์ ศิริวงศว์รวฒัน์ 

 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2546-2548 

11 ดร.สุพตัรา สินชยัสุข 
 
 
 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 2548-2550 

12 ดร.มลิวลัย ์ประดิษฐธี์ระ 
 
 

มหาวทิยาลยัรังสิต 2550-2552 

13 ดร.ชนนันา รอดสุทธิ 

 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2552-2554 

14 อาจารยสุ์วคนธ์ ศิริวงศว์รวฒัน์ 

 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2554-2556 
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2. ผลการด าเนินงาน 
คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษาเอกชน 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
วาระ สิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556 

 
คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) สมาคม

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ไดจ้ดัให้มีการประชุม อพส. ทุก 2 เดือน เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ติดตามผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และกลุ่มงานต่างๆ 
ดงัน้ี  
 

2.1  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน   

ไดมี้การจดัการประชุม อพส. จ านวน 11 คร้ัง ดงัน้ี 
 
พ.ศ. 2554  
     2.1.1  รายงานการประชุม อพส. คร้ังที่ 13/1/1/2554   วนัองัคารท่ี 9 สิงหาคม 2554  ณ ห้องประชุม 
5–2  ชั้น 5  อาคารส านกังานอธิการบดี 2 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน 39 คน 
สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

2.1.1.1  ดร.ชนันนา  รอดสุทธิ  ผูอ้  านวยการส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประธาน 
อพส. ชุดท่ี 12  รายงานผลการด าเนินงาน โดยจดัท าแผน่ซีดีพร้อมรายละเอียดของ อพส. ชุดท่ี 12  และ
กล่าวตอ้นรับประธาน อพส. ชุดท่ี 13  อาจารยสุ์วคนธ์  ศิริวงศ์วรวฒัน์  ผูอ้  านวยการศูนยส์นเทศและ
หอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ และมีพิธีรับมอบงานใหป้ระธาน อพส. ชุดท่ี 13   ดงัน้ี  

1) รายงานผลการด าเนินคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (วาระสิงหาคม 2552-กรกฎาคม 2554)  

2) รายงานผลการจดัสัมมนาวิชาการ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่าย
หอ้งสมุดสถาบนัอุดม ศึกษาเอกชน (วาระสิงหาคม 2552-กรกฎาคม 2554)  

3) แคชเชียร์เช็คของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  เลขท่ี 7487520 จ านวน 
267,417.46 บาท (สองแสนหกหม่ืนเจด็พนัส่ีร้อยสิบเจด็บาทส่ีสิบหกสตางค)์   

4) แผน่ซีดีของคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ชุดท่ี 12  (วาระสิงหาคม 2552-กรกฎาคม 2554)    
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5) สมุดทะเบียนหนงัสือส่ง  1  เล่ม  
6) เอกสารผลการด าเนินงาน วาระ สิงหาคม 2550 – กรกฎาคม 2552 และรายงานการ

จดัสัมมนา คร้ังท่ี 26 ของ อพส. ชุดท่ี 11 จ านวน 2 เล่ม 
2.1.1.2  การเลือกรองประธาน อพส. ชุดท่ี 13  ล าดบัตามคะแนนการคดัเลือก ดงัน้ี 

รองประธานคนท่ี 1   อาจารยส์รัญญา  รุจิเรขเรืองรอง  ผูอ้  านวยการส านกั 
หอสมุด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร   

รองประธานคนท่ี 2   อาจารยสุ์ชญัญา  จีระพนัธ์ุ  ผูอ้  านวยการศูนยบ์รรณ 
   สารสนเทศ  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
รองประธานคนท่ี 3  อาจารยอุ์ไรวรรณ  วพิุทธิกุล  ผูอ้  านวยการส านกั 

หอสมุด มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตบางเขน  
2.1.1.3  ท่ีประชุมมีมติใหก้ลุ่มท างานมี 4 กลุ่มงาน คือ  

1) กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ   
2) กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ   
3) กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   
4) กลุ่มงานบริการสารสนเทศ   

2.1.1.4  โครงการวิจยัการศึกษาพฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษา โดย ดร. มลิวลัย ์ 
ประดิษฐ์ธีระ ผูอ้  านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  ขอเชิญชวนสมาชิกกลุ่ม อพส. ร่วม
โครงการวจิยั 

2.1.1.5  การจัดท าท าเนียบนามคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และกลุ่มงานต่างๆ  ชุดท่ี 13  (ระหวา่ง ส.ค. 2554 - ก.ค. 2556) 

 
     2.1.2  รายงานการประชุม อพส. คร้ังที ่13/2/2/2554  วนัพุธท่ี 19 ตุลาคม 2554  ณ  หอ้งประชุมสัจจา  
เกตุทตั 1-1 อาคารส านักอธิการบดี 2  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน 15 คน 
สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

2.1.2.1  การแต่งตั้งท่ีปรึกษากลุ่มงานต่างๆ 
1) ท่ีปรึกษากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวฒัน์  

ผูอ้  านวยการศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
2) ท่ีป รึกษากลุ่มงานบริการสารสนเทศ คือ อาจารย์ส รัญญา  รุ จิ เรขเรืองรอง  

ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
3) ท่ีปรึกษากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คือ อาจารย์สุชัญญา  จีระพันธ์ุ  

ผูอ้  านวยการศูนยบ์รรณสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
4) ท่ีปรึกษากลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ยงัไม่มีการตอบรับ 
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2.1.2.2  ผลการประชุมเพื่อเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มต่างๆ  
กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
ทีป่รึกษา  - 
ประธาน   นางไพจิตร  เกิดอยู ่  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
รองประธาน น.ส.รัศมี  ประทา  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
เลขานุการ น.ส.กลัยรักษ ์ ชุมเปีย  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทีป่รึกษา อาจารยสุ์วคนธ์  ศิริวงศว์รวฒัน์   ผูอ้  านวยการศูนยส์นเทศและหอสมุด  

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
ประธาน นายธนาวฒิุ  วงศส์วา่ง  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  
รองประธาน นายอุทิตย ์ พิมพา  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
เลขานุการ น.ส.ไพลิน  จบัใจ  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
ทีป่รึกษา อาจารยส์รัญญา  รุจิเรขเรืองรอง  ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
ประธาน นางสาวติรี  แสงวริิยภาพ  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
รองประธาน น.ส.พรพนัธ์  ช่ืนใจ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
เลขานุการ นางสรวยี ์ ตั้งวงศถ์าวรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
ทีป่รึกษา อาจารยสุ์ชญัญา  จีระพนัธ์ุ   ผูอ้  านวยการศูนยบ์รรณสารสนเทศ   

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ประธาน นางดาวรัตน์  แท่นรัตน์  มหาวทิยาลยัรังสิต 
รองประธาน นางจนัทร์ฉาย  วรีะชาติ  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เลขานุการ น.ส.ดุษษา  โชติกวบูิลย ์  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2.1.2.3  แผนการด าเนินงานคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน (สิงหาคม 2554 - สิงหาคม 2556) ประกอบดว้ย  
1) การประชุมอนุกรรมการ อพส.  ทุก 2 เดือน 
2) โครงการวจิยัพฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนกัศึกษา   
3) การประชุม / สัมมนา เร่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานหอ้งสมุด   
4) การประชุมสัญจร และสรุปการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ อพส.   
5) การส่งมอบงานในการประชุม คร้ังท่ี 1  ของคณะอนุกรรมการ อพส.  
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2.1.2.4  รายงานการด าเนินงานของกลุ่มงาน  
1) การด าเนินงานของกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1)  โครงการพฒันาเวบ็ไซตค์ณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่าย 
  หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
1.1.1)  พฒันาเวบ็ไซต ์อพส. 
1.1.2)  พฒันาเวบ็ไซตก์ลุ่มงาน อพส. 
1.1.3)  เปล่ียนผูใ้หบ้ริการ Hosting & Domain  

1.2)  โครงการพฒันาระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากรภายใน 
         หอ้งสมุด 

         1.2.1)  การทดสอบฐานขอ้มูล Q & A 
2) การด าเนินงานของกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  

2.1)  โครงการความร่วมมือในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
2.2)  โครงการแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรั้บอภินนัทนาการ 
2.3)  โครงการแบ่งปันความรู้การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

3) การด าเนินงานของกลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
   3.1)  ประชุมทุก 2 เดือน 
   3.2)  ปรับปรุงท าเนียบนาม 
   3.3)  รวบรวมสถิติการยมืระหวา่งหอ้งสมุด 
   3.4)  การแลกเปล่ียนเรียนรู้บริการสารสนเทศ 

3.5)  โครงการการอบรมการสืบคน้ฐานขอ้มูล (เชิญตวัแทนบริษทั) 
3.6)  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การศึกษาดูงานของผูป้ฏิบติังาน 
3.7)  โครงการศึกษาดูงานดา้นงานบริการ 

4) การด าเนินงานของกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
4.1) โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน (ต่อเน่ือง)   
4.2)  โครงการรวบรวมหวัเร่ืองใหม่ 
4.3)  โครงการเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
      ( Facebook ) 
4.4)  โครงการความร่วมมือการจดัการหนงัสือคา้ง (BackLogs)   

2.1.2.5  บริษัท EBSCO เสนอฐานข้อมูลในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ประกอบดว้ย 4 ฐานขอ้มูลดงัน้ี  

1) Academic Search Primier (ASP) 
2) Computer & Applied Science Complete (CASC) 



10 
 

3) Education Research Complete 
4) H. W. Wilson (With unlimited Access) 
ในราคาทั้งส้ิน $ 20,000  และน าเสนอฐานขอ้มูล Business Source Primier (BSP) และ 

Communication & Mass Media Complete สามารถทดลองใช้ 4 เดือน และสาธิตการใช้โปรแกรม 
Single Search  

2.1.2.6  บริษทั โอเพน่เซิร์ฟ จ ากดั ไดน้ าเสนอและสาธิตโปรแกรม I Love Library ซ่ึงเป็น 
โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างและท าส าเนาหนังสือในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถท างานไดบ้น
เครือข่าย Intranet และ Internet 
 
พ.ศ. 2555  
     2.1.3  รายงานการประชุม อพส. คร้ังที ่13/3/1/2555  วนัพุธท่ี 18 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม A-52 
อาคารอสัสัมชญั รศ. 200  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั วทิยาเขตหวัหมาก  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน 28 คน 
สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

2.1.3.1  ท่ีประชุมได้อภิปรายเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี โครงการวิจยัพฤติกรรมการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษา  หัวขอ้การประชุมวิชาการของ อพส.  เร่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานห้องสมุด  
การประชุมสัญจร  และการสรุปการด าเนินงาน 

2.1.3.2  รายงานการด าเนินงานของกลุ่มงาน 
1) การด าเนินงานของกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1)  โครงการพฒันาเวบ็ไซตค์ณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่าย 
 หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
1.1.1)  พฒันาเวบ็ไซต ์อพส. 
1.1.2)  พฒันาเวบ็ไซตก์ลุ่มงาน อพส. 
1.1.3)  เปล่ียนผูใ้หบ้ริการ Hosting & Domain  
ทีป่ระชุมมีมติให้เปลีย่นผู้ให้บริการ Hosting & Domain เป็น www.fever- 

hosting.com และอนุมัติงบประมาณ 10,000.00 บาท (2 ปี) 
1.2)  โครงการแลกเปล่ียนความรู้  (เร่ิมเดือนเมษายน 2555) 
1.3) โครงการพฒันาระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากรภายใน 
        หอ้งสมุด 

         1.3.1)  การทดสอบฐานขอ้มูล Q & A 
 1.4)  โครงการทดสอบระบบหรือซอฟตแ์วร์ส าหรับงานหอ้งสมุด 

 ทีป่ระชุมอนุมัติ ค่าพฒันาเวบ็ไซต์ อพส. ตามทีจ่่ายจริง เป็นเงิน 5,000  
บาท ให้แก่กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ   
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2) การด าเนินงานของกลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
   2.1)  ในการประชุม จะมีการก าหนดหวัขอ้ในการแลกเปล่ียน ในเร่ืองเก่ียวกบั  
การบริการส่งเสริมการใชห้อ้งสมุด และการบริการส่งเสริมการใชฐ้านขอ้มูล มาเล่าสู่กนัฟังเพื่อเป็น 
แนวทางในการน าไปปฏิบติั 
   2.2)  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งหอ้งสมุดในระดบัปฏิบติัการ 
   2.3)  โครงการอบรมการสืบคน้ฐานขอ้มูล (เชิญตวัแทนจากบริษทั) 
            - ค ร้ังท่ี  1 เดือน  พฤษภาคม 2555 เชิญวิทยากรจากบริษัท  Book 
Promotion & Services จ ากัด  มาอบรมการใช้ฐานข้อมูล  ABI/INFORM Complete และ ProQuest 
Dissertation & Theses Fulltext 
            - คร้ังท่ี 2 เดือน มีนาคม 2556 เชิญวิทยากรจากบริษทั EBSCO มาอบรม
การใชฐ้านขอ้มูล Business Source Premier (BSP) 
   2.4)  โครงการศึกษาดูงานดา้นบริการ ประมาณเดือนตุลาคม 2555 ณ หอสมุด
และคลงัความรู้ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

2.5)  โครงการพฒันาฐานขอ้มูล Q & A ในเครือข่ายร่วมกบักลุ่มงานเทคโน- 
โลยสีารสนเทศ อบรมการน าขอ้มูลเขา้ระบบในเดือนมีนาคม 2555 

3) การด าเนินงานของกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  
3.1)  โครงการความร่วมมือในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.2)  โครงการแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรั้บอภินนัทนาการ 
3.3)  โครงการแบ่งปันความรู้การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

4) การด าเนินงานของกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
4.1) โครงการเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
        ( Facebook )  โดยมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั เป็นผูรั้บผดิชอบ 
4.2)  โครงการความร่วมมือการจดัการหนงัสือคา้ง (BackLogs)  มหาวทิยาลยั 

 ธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นผูรั้บผดิชอบ 
2.1.3.3  ประธานเสนอแกไ้ข “คร้ังที่การประชุม” ขอให้เสนอการล าดบัคร้ังท่ีต่อเน่ืองไป ตาม

ดว้ยปี พ.ศ. ท่ีจดัประชุม เช่น คร้ังท่ี 1/2554 คือ คร้ังท่ี 1 ของการประชุม อพส. และปี พ.ศ. ท่ีจดัประชุม 
 

     2.1.4  รายงานการประชุม อพส. คร้ังที่ 4/2555   คร้ังท่ี 4/2555 วนัพุธท่ี 21 มีนาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต วทิยาเขตพฒันาการ  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
จ านวน 32 คน สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

2.1.4.1 เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ประธาน อพส. ไดเ้ขา้ประชุมประชุมกบัฝ่ายทรัพยากรการเรียน  
รู้และเทคโนโลยกีารศึกษา  สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จากท่ีประชุมไดก้ล่าวชม 
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คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และมอบหมายงาน ดงัน้ี 
1) แหล่งสารสนเทศ ส ารวจฐานข้อมูลออนไลน์ของแต่ละสถาบันท่ีบอกรับเป็น

สมาชิกฐานขอ้มูลอะไรบา้ง เพื่อรวมกนัต่อรองราคากบับริษทั ซ่ึงสมาคมสถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจะเป็นตวัแทนต่อรองราคาบอกรับฐานขอ้มูล
ออนไลน์กบับริษทั จะท าใหล้ดค่าใชจ่้ายไดม้าก 

2) นวตักรรมการเรียนรู้ e-learning ใหม่ๆ 
2.1.4.2  ส าหรับการประชุม / สัมมนา เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษากับงานห้องสมุด 

ประธานขอเล่ือนจากเดือนเมษายน 2555 ไปเป็นเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2555  และประธานจะ
ติดต่อวทิยากรมาบรรยาย  สถานท่ีจดั ณ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
    2.1.4.3  รายงานการด าเนินงานของกลุ่มงาน  

1) กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.1) โครงการพฒันาเวบ็ไซตค์ณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่าย 

ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ก าลงัเปล่ียนโอนถ่าย Hosting และแจก Password ให้กลุ่มงานต่างๆ 
เพื่ออพัเดทข่าวสารไดเ้อง โดยมีงบประมาณ 2,600 บาท 

1.2) โครงการพฒันาระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากรภายใน 
หอ้งสมุด 

1.3) โครงการแลกเปล่ียนความรู้   
       1.3.1) การประยกุตใ์ชง้านและติดตั้ง Wordpress Advanced  รับ 25 คน   
                 งบประมาณ 4,500 บาท 
   1.3.2) แนะน าโปรแกรมรหสัเปิดระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  (Open Source  
             Library Automation)  รับจ านวน 35 คน  งบประมาณ 5,900 บาท 

1.4) เปล่ียนผูใ้หบ้ริการ Web Hosting งบประมาณ 10,000 บาท 
ทีป่ระชุมอนุมัติงบประมาณตามทีข่อมา 

2)  กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
           2.1) แนะน าการใชฐ้านขอ้มูลค าถาม & ค าตอบ (Q&A) โดยเชิญคุณอุทิตย ์  

พิมพา รองประธานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูพ้ฒันาโปรแกรมน้ี หลงัจากศึกษาระบบแลว้ใน
เบ้ืองต้นทางกลุ่มฯ ได้ตกลงกันว่าใน 2 เดือนน้ีให้แต่ละสถาบันทดลอง คีย์ข้อมูลเข้าระบบท่ี 
http://liblog.dpu.ac.th/qaos โดยมีการก าหนดฟิวส์ท่ีเป็นค าตอบ จะตอ้งมีรายละเอียดของช่ือผูแ้ต่ง  ช่ือ
เร่ือง และเลขเรียกหนงัสือ 

2.2) การเขียนโครงการ ยงัไม่เรียบร้อย 
2.3) ไดรั้บมอบจากประธาน อพส. ใหส้ ารวจการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท่ี 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนบอกรับ พร้อมวนัหมดอายสุมาชิก 
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3)  กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
   ยงัไม่ไดป้ระชุมกลุ่ม  
4)  กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ยงัไม่ไดป้ระชุมกลุ่ม  
 2.1.4.4  บริษทัลิบเน็ทส์ จ  ากดั โดย นายวีระเกียรติ  พงษ์เภตรา  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บรรยาย เร่ือง 
“การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ Single Search” 

2.1.4.5  บริษทั ตะวนับุค๊ แอนด ์แมก็กาซีน จ ากดั โดย Mr. Roger Mulchandani จาก WARC  
และคุณธนิดา  อาคมฤกษ ์บรรยาย เร่ือง “แนะน าฐานข้อมูล WARC.com” 

2.1.4.6  บริษทั โกลบ พบัลิเคชัน่ ประเทศไทย จ ากดั โดย Mr. Wim van der Putten  และ 
นางสาวพิกุลทอง  ดวงประสิทธ์ิ  บรรยาย เร่ือง “แนะน าฐานข้อมูลออนไลน์ของบริษัท Globe 
Publication Pvt., Ltd” 
  
     2.1.5  รายงานการประชุม อพส. คร้ังที่ 5/2555  วนัพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมเสลา 1  
(ชั้น 1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน 25 คน 
สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

2.1.5.1 ประธานแจง้เพื่อทราบการเขา้ร่วมประชุมสภาบรรณารักษแ์ห่งภูมิภาคเอเซียตะวนัออก
เฉียงใต ้ระหว่างวนัท่ี 29-31 พฤษภาคม 2555 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีบรรณารักษ์และ
กรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 21 คน ซ่ึงประเทศไทยจะเป็น
เจา้ภาพจดัการประชุมในปี พ.ศ. 2558   

2.1.5.2  ท่ีประชุมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุด
สถาบนัต่างๆ ในเครือข่าย อพส.  
 2.1.5.3  รายงานการด าเนินงานของกลุ่มงาน  

1) กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.1)  โครงการพฒันาเว็บไซต์คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่าย

ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ก าลงัเปล่ียนโอนถ่าย Hosting และแจก Password ให้กลุ่มงานต่างๆ 
เพื่ออพัเดทข่าวสารไดเ้อง โดยมีงบประมาณ 2,600 บาท 

1.2)  โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
หอ้งสมุด 

1.3)  โครงการแลกเปล่ียนความรู้   
        1.3.1)  การประยกุตใ์ชง้านและติดตั้ง Wordpress Advanced  รับ 25 คน  

                                  งบประมาณ 4,500 บาท 
         1.3.2)  แนะน าโปรแกรมรหสัเปิดระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  (Open   
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                    source Library Automation)  รับจ านวน 35 คน  งบประมาณ  
                    5,900 บาท 
1.4)  เปล่ียนผูใ้หบ้ริการ Web Hosting งบประมาณ 10,000 บาท 

2)  กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
           วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  

วิทยาเขตหวัหมาก มีการอบรมในหวัขอ้การใชฐ้านขอ้มูล ABI/INFORM COMPLETE ไดเ้ชิญวิทยากร
จากบริษทั บุค๊โปรโมชัน่ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั มีผูเ้ขา้รับการอบรมจ านวน 16 คน จาก 14 สถาบนั  

3)  กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
   3.1) โครงการความร่วมมือในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  

       - ไดส้ ารวจการใชท้รัพยากรสารสนเทศบนเวบ็ไซต ์จาก 12 สถาบนั  
3.2) โครงการแบ่งปันความรู้การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

               -  จะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละ 
                      สถาบนัพร้อมกบัการประชุมกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

                   - เยีย่มชม ศึกษาดูงาน ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 
3.3) โครงการแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรั้บอภินนัทนาการ 
       -  รวบรวมรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรั้บบริจาคน ามาแลกเปล่ียน 
           ระหวา่งสถาบนัในการประชุมกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

-  ก าหนดแบบฟอร์มโครงการแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศ และส่ง 
   แบบฟอร์มใหส้มาชิกเพื่อแลกเปล่ียนกนัต่อไป   

4) กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
                               4.1) โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ประธานได้ให้สมาชิกในกลุ่ม ช่วย
พิจารณาโรงเรียนเพื่อด าเนินโครงการ และ รวบรวมหนังสือ วสัดุอุปกรณ์  ท่ีจะมอบให้โรงเรียนและ
เสนอในการประชุมทุกคร้ัง เพื่อทราบจ านวนรายการท่ีจะด าเนินโครงการ ซ่ึงขณะน้ี มีหนังสือแล้ว
ประมาณ 48 เล่ม ท่ีมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จดัเตรียมไว ้
                  4.2) โครงการรวบรวมหัวเร่ืองใหม่ ตวัแทนมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ไดเ้สนอหัวเร่ืองเพื่อพิจารณา จ านวน 5 หัวเร่ือง ประธานไดใ้ห้สมาชิกกลุ่มพิจารณาหัวเร่ืองท่ี
ตวัแทนเสนอ เพื่อก าหนดให้เป็นหวัเร่ืองไดห้รือไม่ในการประชุม คร้ังท่ี 4/2555  และในการประชุมคร้ัง
น้ี ประธานไดแ้ชร์ประสบการณ์ความรู้ในการก าหนดหวัเร่ือง 2 หวัเร่ือง  2 ค าคน้ 
            - ช่ือมหาวทิยาลยั   เป็นหัวเร่ืองหลกั -- ต ารา        เป็นหัวเร่ืองย่อย 
                           - ช่ือมหาวทิยาลยั   เป็นหัวเร่ืองหลกั – วทิยานิพนธ์ – ปี พ.ศ.   เป็นหัวเร่ืองย่อย 
                           -  หนงัสือแปล,    นวนิยายแปล   สามารถก าหนดเป็นหวัเร่ือง หรือ ค าคน้ ได ้
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 2.1.5.4  งานวิจยั เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้สารสนเทศของบัณฑิต ดร.มลิวลัย ์
ประดิษฐ์ธีระ ไดแ้จง้ให้ทราบวา่ กลุ่มภาครัฐอยูใ่นระหว่างการสังเคราะห์ขอ้มูล ส าหรับของกลุ่มอพส. 
สถาบนัท่ีไดด้ าเนินการจะขอเรียนเชิญประชุมปลายเดือนมิถุนายน 2555  ซ่ึงคาดวา่งานวิจยัช้ินน้ีจะแลว้
เสร็จในเดือนกรกฎาคม 2555 ซ่ึงขณะน้ีมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกได้ส่งผลการวิจัย
วตัถุประสงค ์2 ขอ้แรกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ส าหรับวิทยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอกไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ร่วม
ท าวจิยัเร่ืองน้ี  และมหาวทิยาลยัศรีปทุมยงัไม่ไดด้ าเนินการเน่ืองจากก าลงัปรับโครงสร้างการบริหาร 
 2.1.5.5  รายงานจากการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยี
การศึกษา  สสอท. 
        อาจารยอุ์ไรวรรณ วิพุทธิกุล ผูอ้  านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขต
บางเขน ไดร้ายงานจากการเขา้ร่วมประชุมของฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยกีารศึกษา  ดงัน้ี 
  1)  คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา  สสอท. ให้
มหาวทิยาลยัศรีปทุม ด าเนินการท าแผนปฏิบติัการท า Web Site ขอตั้ง Domain Name 
  2)  คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา  สสอท.  จดัให้มี
การประกวด ebook โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ รับจดัหาหน่วยงานสนับสนุน ส าหรับการจดั
เน้ือหา Information Literacy ในการท า ebook มหาวิทยาลยัศรีปทุมและมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ เตรียม 
Content ตามท่ีก าหนด 
  3)  คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา  สสอท.  ศึกษาดู
งานต่างประเทศท่ีเกาหลี ในเดือนตุลาคม 2555 เป็นเวลาประมาณ 4 วนั มีค่าใชจ่้าย 24,900 บาทต่อคน 

2.1.5.6  บริษทั Euromonitor International, Singapore (www.Euromonitor.com) โดย Neha  
Gupta, Business Development บรรยายเร่ือง “ฐานข้อมูล Passport GMID :  Global Market  
Information Database”  

2.1.5.7  บริษทั แอพลิเทค โซลูชัน่ จ  ากดั โดย นายธกรกฤษ  ออมศิริ  บรรยาย เร่ือง “โปรแกรม 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ speexx” 
 
     2.1.6 รายงานการประชุม อพส. คร้ังที่ 6/2555 วนัพุธท่ี 8 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 5 – 2  ชั้น 5  
อาคารส านักงานอธิการบดี  2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มีผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน สรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี 

2.1.6.1  ประธานไดอ้ธิบายถึงโครงสร้างของสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
(สสอท.) ประกอบ ด้วย ท่ีปรึกษา นายกสมาคมฯ อาจารยบ์ญัชา  เกิดมณี (คนปัจจุบนั)  นายกเพิ่งพน้
วาระ อุปนายก (1) อุปนายก (2) นายกรับเลือก เลขาธิการ รองเลขาธิการ ปฏิคม นายทะเบียน เหรัญญิก 
ประธานฝ่ายหาทุน ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ประธานฝ่ายพฒันาและนวตักรรมอุดมศึกษา  ประธาน
ฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา  ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา  ประธานฝ่ายทรัพยากรการ
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เรียนรู้และเทคโนโลยกีารศึกษา (ผศ.สมจิตต ์ ลิขิตถาวร มหาวทิยาลยักรุงเทพ)  และกรรมการ  พร้อมทั้ง
ไดแ้จง้เร่ืองค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.)  ชุดท่ี 13 วาระ สิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556 

2.1.6.2  คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา จดัประกวดการท า
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เสนอให้ อพส. เตรียมเน้ือหาให้ มีการเสนอเร่ืองคู่มือการใชห้้องสมุด 
คู่มือการท า EndNote Web ท าเป็นภาษาไทย มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั รับด าเนินการโดยเตรียม Content 
เหมือน EndNote Web และมีการประกวดใชเ้ทคโนโลยีไม่จ  ากดั ร่วมมือระหวา่งเทคโนโลยสีารสนเทศ
กบัหอ้งสมุด โดยใหก้ลุ่มงานบริการสารสนเทศเป็นผูด้  าเนินการ 

2.1.6.3  เร่ืองการส ารวจฐานขอ้มูลออนไลน์ คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโน-
โลยีการศึกษามอบให้ อพส. ส ารวจ 2 คร้ัง คร้ังแรกไดม้าน้อย คร้ังท่ีสอง จึงส่งไป 61 สถาบนั ได้รับ
กลับมา 26 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
มหาวิทยาลยัชินวตัร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลยัธนบุรี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด  มหาวทิยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
มหาวิทยาลยัปทุมธานี มหาวิทยาลยัพายพั มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลยัรัตน
บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ มหาวิทยาลยั 
อสัสัมชญั มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย วิทยาลยัดุสิตธานี วิทยาลยัเซนหลุยส์ วิทยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  จ  านวน 94 ฐานขอ้มูล เป็นภาษาองักฤษ 90 ฐานขอ้มูล ภาษาไทย 4 
ฐานขอ้มูล ฐานขอ้มูลท่ีมีผูใ้ชม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ Business Source Complete (BSC), E-Book collection by 
EBSCO, ERIC, Hospitality & Tourism Complete, Matichon E-library, Matichon online, ProQuest 
Dissertations & Theses Full Text, Science Direct เป็นตน้ 

2.1.6.4 ดร. มลิวลัย ์ ประดิษฐ์ธีระ  มหาวิทยาลยัรังสิต   รายงานว่า สกอ. ขอน าขอ้มูลจากการ
ส ารวจฐานขอ้มูลออนไลน์ไปต่อรองราคาการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน์ด้วย  ส าหรับ สวทช. ไดท้  า
วิจยัเร่ือง การบอกรับฐานข้อมูลเชิงพาณิชย ์เสร็จแล้วน าข้อมูลไปเพื่อพิจารณาตดัสินใจสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดในการบอกรับฐานขอ้มูลเชิงพาณิชยใ์นรูปแบบ  National Site License  
 2.1.6.5  การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาของห้องสมุดสถาบนั
ต่างๆ ในเครือข่ายของ อพส.  ไดมี้การกล่าวถึงงานประกนัคุณภาพการศึกษาใชห้ลกัเกณฑก์ารตรวจของ  
สกอ. สมศ. มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มี 30 ตวับ่งช้ี สกอ. จะมีพ่วงอยูใ่น Best Practice และ 
7 ส มีบุคลากรจ านวนน้อยแต่สามารถบริหารจดัการบุคลากรให้ท างานได้เต็มความสามารถ มหา-
วทิยาลยัอสัสัมชญั ไดใ้ชท้ั้งสองระบบผนวกกนัทั้ง สมศ. และ สกอ. จดัท าเป็นคู่มือการประกนัคุณภาพ 
รวมกนั 9 ตวับ่งช้ี มีวิสัยทศัน์ แผน 1 ปี แผน 5 ปี ตั้งคณะกรรมการมีการใชท้รัพยากรสารสนเทศคุม้ค่า
หรือไม่  มีพฒันาการหรือไม่ เป็นเหตุเป็นผลหรือไม่   มหาวิทยาลยัสยาม กล่าวถึงการประกนัคุณภาพ
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ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม  จะเน้นตามองค์ประกอบท่ี สกอ. ก าหนด แต่เลือกในองค์-
ประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1, 2, 6, 7, 8 และ 9 โดยเน้นในตวับ่งช้ีท่ี 2.5  และโครงการ/
กิจกรรม การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เช่น การอบรมการใช้ฐานขอ้มูลต่างๆ  การปฐมนิเทศนักศึกษา  
เป็นตน้  ประธานไดก้ล่าวถึงการประเมินตนเองของศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
ในปีน้ีคงเหลือเพียง 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1.1  การบริหารจดัการ  องค์ประกอบท่ี 2.4 
กระบวนการพฒันา  องค์ประกอบท่ี 7.2  การจดัการความรู้  (KM) ตั้งค่าเป้าหมายตวับ่งช้ี อย่างต ่า 24 
บทความ และ องคป์ระกอบท่ี  7.4  การบริหารความเส่ียง  ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ดา้น  สถาบนับณัฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์  เสนอวา่ควรหาเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพ สถาบนัเล็กๆ จะไดส้ามารถน าไปใช้ได ้การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ช่วยให้เรามีแผนการด าเนินงาน ส่วนการประชุมสัมมนาประจ าปีควรมีเร่ือง
การประกนัคุณภาพ ประชาคมอาเซียน ประธาน  ช้ีแจงเพิ่มเติม  ตวับ่งช้ี  2.5  ห้องสมุดและการบริการ 
และให้ท่ีประชุมกลบัไปคิดว่าจะมีเร่ืองท่ีจะจดัในการประชุมสัมมนาประจ าปีเร่ืองใดบ้างแล้วน าไป
เสนอท่ีประชุมในคราวต่อไป  ท่ีประชุมก าหนดวนัประชุมสัมมนาเป็นวนัพฤหัสบดีท่ี 9 – วนัศุกร์ท่ี 10 
พฤษภาคม 2556   
 2.1.6.6   รายงานการด าเนินงานของกลุ่มงาน  

1) กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.1)  การคดัสรรผูม้าด ารงต าแหน่งประธาน  รองประธาน และเลขานุการ ของ 

กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  รวมถึงผูรั้บหนา้ท่ีดูแลเวบ็ไซต ์อพส. ต่อจากคุณอุทิตย ์พิมพา ดงัน้ี 
น.ส.ไพลิน จบัใจ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประธาน 
นายศุภกฤษ สุขแกว้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  รองประธาน 
นางสุภาพร วมุิกตานนท ์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  เลขานุการ 
นายเสกสรรค ์ปัญญาฐาน วทิยาลยัราชพฤกษ ์   ดูแลเวบ็ไซต ์อพส. 
นายเมธี รัตนดี  มหาวทิยาลยัธนบุรี   ดูแลเวบ็ไซต ์อพส. 

1.2)  คุณอุทิตย ์พิมพา ไดส่้งมอบงานใหก้บัทางกลุ่มงานฯ ดงัน้ี 
    ส่วนแรก   เป็นส่วนของโดเมน (Domain) โดยไดจ้ดัท าคู่มือในการใช้
งาน จ านวน 1 ชุด  
    ส่วนที่สอง เป็นส่วนของเว็บไซต์ (Website) ได้แก่ Facebook และ
เวบ็ไซตข์อง อพส. และกลุ่มงานต่างๆ ส าหรับเวบ็ไซต ์อพส.  
   1.3) โครงการเปลีย่นผู้ให้บริการ Web Hosting  

       ในส่วนของเอกสารการเขา้ใชง้านและดูแลเวบ็ไซตใ์นระดบั  
administrater นั้น คุณอุทิตย ์พิมพา ไดจ้ดัท าและส่งมอบเอกสารจ านวน 1 เล่ม ให้กบัประธานกลุ่มงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อไวใ้หด้ าเนินการต่อไป ส่วนงานอ่ืนๆยงัไม่เรียบร้อย  
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1.4) โครงการพฒันาเวบ็ไซต์ อพส.  
           (1) พัฒนาเวบ็ไซต์หลัก อพส.  
           (2) พัฒนาเวบ็ไซต์กลุ่มงาน อพส.  
   1.5) โครงการแลกเปลีย่นความรู้ 
           (1) การประยกุต์ใช้งานและติดต้ัง Wordpress Advenaced  
           (2) แนะน าโปรแกรมทางเลือกส าหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Open  
                                                      Source Library Automation)  
    - โปรแกรม Senayan รับอาสาโดย คุณรัตนาภรณ์ กาศโอสถ  
    - โปรแกรม Openbiblio รับอาสาโดย คุณไพลิน จบัใจ 

1.6) โครงการพฒันาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน 
ห้องสมุด หรือ โครงการ Q&A 
  2)  กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
   2.1) โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดในระดับปฏิบัติการ 
คร้ังท่ี  3/2555   มีจ  านวนผู ้ติดตามดูงานจ านวนทั้ งหมด 5 คน จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2 คน 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 คน มหาวทิยาลยัรังสิต 1 คน 
   2.2) การแก้ไขโครงการ 
               2.2.1)  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดในระดับปฏิบัติการ    
ท่ีประชุมไดช่้วยกนัแกไ้ขโครงการและแบบฟอร์มเพื่อน าไปใชจ้ริงตามมติท่ีประชุมไดเ้ลย 
           2.2.2) โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย  ท่ีประชุมได้
ช่วยกนัแกไ้ขโครงการเรียบร้อยแลว้ และไดด้ าเนินโครงการลุล่วงแลว้ (โดยได้เชิญคุณประภาศรี ทอง
หล่ิม แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัทบุ๊คโปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 
มาเป็นวิทยากร  ให้ความรู้  รายละเอียดของเนื้อหาของฐานข้อมูลด้านต่างๆ   และมีการสาธิต เข้าใช้
ฐานข้อมูล   ProQuest Dissertation and Theses Text (PQDT)  และฐานข้อมูล ABI/Inform Complete  
อย่างละเอียด โดยผู้ เข้าร่วมอบรม   เป็นสมาชิกและผู้ให้บริการของกลุ่มงาน  ท้ังหมด 16 คน จาก 14 
สถาบัน ) 
        2.2.3)  โครงการศึกษาดูงานด้านบริการ  ท่ีประชุมมีมติวา่โครงการศึกษาดู
งานในเดือนตุลาคม 2555 นั้น จะไปดูงานท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ในช่วงบ่าย       

     2.2.4)  โครงการพฒันาฐานข้อมูล Q&A ซ่ึงเช่ือมโยงกบังานของกลุ่ม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการอบรมในโครงการพฒันาฐานขอ้มูล Q&A ท่ีประชุมมีมติให้เร่ิมทดลอง
ใช้จริงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นตน้ไป โดยสามารถบนัทึกขอ้มูลตามจริงไดเ้ลย แต่พบปัญหาวา่แต่
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ละสถาบนัยงัไม่มีล็อคอินและพาสเวิร์ดเป็นของตวัเองจึงท าให้ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้ตอ้งน าเร่ือง
ไปปรึกษากลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศต่อไป 
        2.2.5)  กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้งานบริการสารสนเทศเชิงรุก (KM)  
ท่ีประชุมช่วยกนัแกไ้ขโครงการและก าหนดเป้าหมายวา่ ในวาระของการเป็นกรรมการ จะมีการแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งงานบริการ 3 คร้ัง โดยแบ่งหวัเร่ืองท่ีจะมาท า KM ดงัน้ี 
 

คร้ังที่ หัวข้อ ผู้รับผดิชอบ ผู้สรุปกจิกรรม 
1.วนัพฤหสัท่ี 15 พฤศจิกายน 55  ณ  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

บริการเชิงรุก มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

2.วนัพฤหสัท่ี 17 มกราคม 56  ณ  
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มหาวทิยาลยั
รังสิต 

มหาวทิยาลยัหวั
เฉียวฯ 

3.วนัพฤหสัท่ี 16 พฤษภาคม  56 ณ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

**ยงัไม่ก าหนด** มหาวทิยาลยั 
แสตมฟอร์ด 

มหาวทิยาลยั
เกริก 

 
3)  กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

3.1)  โครงการความร่วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ( ส่ือส่ิงพมิพ์ ส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือโสตทัศน์ และฐานข้อมูล) การจัดท าตารางรายช่ือฐานข้อมูลท่ีประสงค์จะให้
ส านักพิมพ์น าเสนอข้อมูล  เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกฐานข้อมูลจ านวน 45 ฐานข้อมูลท่ีจะให้
ส านกัพิมพม์าน าเสนอคร้ังท่ี 1 มติท่ีประชุมพิจารณาคดัเลือกฐานขอ้มูล      

JSTOR     ผู้ผลติ : Trusted archires for scholarship 
รายละเอยีดฐานข้อมูล : วารสารครอบคลุมเน้ือหา ดา้นธุรกิจ การบริหารจดัการ การเงิน การ 
คลงั การธนาคาร เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์  
ลกัษณะข้อมูลทีใ่ห้ : รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  
การแสดงผลข้อมูล : รูปแบบ HTML และเอกสารฉบบัเตม็ ในรูปแบบ PDF  
จ านวนผู้มีสิทธิเข้าใช้ (User License) : สามารถสืบคน้ขอ้มูลไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนผูใ้ช ้  
Turnitin  เป็นฐานข้อมูลท่ีช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์

ออนไลน ์ใหม้าน าเสนอในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 
           3.2) โครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินันทนาการ  การ
จดัท าตารางรายช่ือแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับอภินันทนาการ  โดยน ารายช่ือพิจารณา
ร่วมกนั  มติท่ีประชุมให้ทุกสถาบนัจดัพิมพ์ตามรูปแบบแลว้ส่งไฟล์ขอ้มูลให้เลขานุการของกลุ่มงาน
พัฒนาฯ รวบรวมไวเ้พื่อรอน าเสนอทางเว็บไซต์ ส่วนแนวทางปฏิบัติจะจัดส่งไฟล์ทางจดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สถาบนัใดตอ้งการประสานงานแลกเปล่ียน  ส่วนท่ีไม่มีสถาบนัใดตอ้งการจะ
ด าเนินการหาสถานท่ีบริจาคต่อไป  ไดรั้บรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะแลกเปล่ียนจาก 5 สถาบนั 
เป็นหนงัสือภาษาไทย จ านวน 344 ช่ือเร่ือง ภาษาต่างประเทศ 113 ช่ือเร่ือง วารสาร 13 ช่ือเร่ือง และส่ือ
โสตทศัน์ 28 รายการ 
           3.3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดหา การสรุปสาระส าคญัจาก
การประชุมและการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการจดัหาเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องกลุ่มงาน
พฒันาทรัพยากรสารสนเทศ รายงานผลการด าเนินการจดัท าแจง้ท่ีประชุมกลุ่มงานฯ ในรูปแบบการ
น าเสนอและเน้ือหา และพิจารณาเพิ่มหัวขอ้งานประกนัคุณภาพการศึกษาจากการศึกษาดูงานในแต่ละ
คร้ัง 
      การศึกษาดูงาน ไดรั้บความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ วธีิการปฏิบติังาน  ในการ
ด าเนินงานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศมุ่งเน้นกระบวนการจดัหา การพิจารณาคดัเลือก โดยให้ตวัแทน
จ าหน่ายไปติดต่ออาจารยผ์ูส้อนพิจารณาคดัเลือกเอง แต่มีหลกัฐานแจง้ให้บรรณารักษเ์พื่อด าเนินการขอ
อนุมติัจดัซ้ือและมีฝ่ายตรวจสอบจากคณะกรรมการของมหาวทิยาลยั 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักหอสมุดกลางรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยโดยมี
คณะกรรมการ บริหารด าเนินการ ก าหนดนโยบาย วางแผน ติดตามผลการด าเนินงานทุกปีการศึกษาให้
หน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตฝ่้าย เช่น ส านกัหอสมุดกลางอยูภ่ายใตฝ่้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนออตัลกัษณ์
ของตนรวมกบัหน่วยงานอ่ืนแลว้คณะกรรมการคดัเลือกท่ีโดดเด่นมาด าเนินการสังเคราะห์รวมกนั วดั
เกณฑ์การประเมินรวมกนัเช่นความพึงพอใจ  หากฝ่ายไดค้วามพึงพอใจมากได้คะแนนมาก ในปีการ 
ศึกษา 2553 ส านกัหอสมุดกลางไดเ้สนออตัลกัษณ์ในการจดัหาฐานขอ้มูลใชร่้วมกนัไดเ้ป็นอตัลกัษณ์ท่ี
โดดเด่นจึงไดรั้บการอนุมติัใหท้  าประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นตน้ 

4)  กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
      4.1)  โครงการเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
(Facebook) ได้รณรงค์ให้กลุ่มติดต่อประสานงานทาง Facebook  ช่ือ “กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ” และตวัแทนกลุ่มรับทราบ Username และ Password ในการเขา้ใช ้Facebook  ประธานกลุ่ม
งานฯ ไดใ้ห้มหาวิทยาลยัอสัสัมชญัเป็นผูรั้บผดิชอบโครงการด าเนินการเสนอรูปแบบการสรุปโครงการ
เพื่อเสนอในท่ีประชุมคร้ังต่อไป   
                  4.2) โครงการความร่วมมือการจัดการหนังสือค้าง (Backlogs) ท่ีประชุมมี
แนวคิดให้ความร่วมมือกบัสถาบนัท่ีตอ้งการความช่วยเหลือในการจดัการหนงัสือคา้ง โดย เสนอรายช่ือ
หนังสือ ผ่าน Facebook หรือ E-mail หรือเป็นตัว Print ให้เพื่อนในกลุ่มได้รับทราบ เพื่อตรวจสอบ
รายการกบัสถาบนัของตนเอง และช่วยวิเคราะห์หนงัสือท่ีคา้ง  รวมทั้งการเก็บสถิติเสนอในท่ีประชุม
ต่อไป 
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                  4.3) โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ตวัแทนกลุ่มจากมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ไดเ้สนอใหก้ลุ่มพิจารณาการด าเนินโครงการร่วมกบัมหาวทิยาลยักรุงเทพ ซ่ึงขณะน้ีก าลงัติดต่อโรงเรียน
ท่ีจะด าเนินการ  ในท่ีประชุมยงัไม่ตอบรับ รอรายละเอียดความต้องการของโรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพประสานงาน และขณะน้ี โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ไดร้วบรวมหนงัสือจากตวัแทนกลุ่ม
ไดด้งัน้ี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์68 เล่ม (ส่ือการเรียนรู้ 8 สาขาวชิา, หนงัสือเสริมสาระการเรียนรู้ชุด
อุทยานประวติัศาสตร์ ) มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต   50 เล่ม (หนงัสือทัว่ไป) และสถาบนัเทคโนโลยไีทย-
ญ่ีปุ่น 40 เล่ม (การ์ตูน ขายหวัเราะ) 
                  4.4) โครงการรวบรวมหัวเร่ืองใหม่ ตวัแทนกลุ่มไดเ้สนอหัวเร่ืองเพื่อพิจารณา 
ดงัน้ี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เสนอหัวเร่ืองเพื่อพิจารณา จ านวน 5 หัวเร่ือง มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ  เสนอหวัเร่ืองเพื่อพิจารณา จ านวน 3 หวัเร่ือง  
     ในการประชุมคร้ังน้ีไดมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในกลุ่มงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ    ดงัน้ี 

1. ทบทวนการลงรายการในหวัเร่ือง  Tag 600 
     2.    แลกเปล่ียนประสบการณ์การก าหนดหวัเร่ือง  2  หวัเร่ือง คือ 

                     -  ความแตกต่าง การก าหนดหวัเร่ือง  “ กรุงเทพฯ”   กบั   
          “ กรุงเทพมหานคร” 

                    - การก าหนดหวัเร่ืองยอ่ย  “_ _  ทศันะเก่ียวกบั....................”  เช่น 
    วรากรณ์  สามโกเศศ  \x  ทศันะเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจ 
                       อานนัท ์ ปัณยารชุน  \x  ทศันะเก่ียวกบัส่ือมวลชน 
           2.1.6.7  บริษัท  Nation International Edutainment Public Co., Ltd. โดย คุณธนิกา  เจียรนัย
ไพศาล, VP-International Media  บรรยายเร่ือง  “ฐานข้อมูล Britannica Online Academic Edition”  

2.1.6.8   บริษัท โกลบพับลิเคชั่นประเทศไทย โดย Mr. Wim Vander Putten Commercial 
Manager และนางสาวพิกุลทอง ดวงประสิทธ์ิ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรรยายเร่ือง “ฐานข้อมูลของ 
ส านักพมิพ์ Taylor & Francis”  
 
     2.1.7 รายงานการประชุม อพส. คร้ังที่ 7/2555 วนัพุธท่ี 7 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุม 1 – 308  
ชั้น 3  อาคารอาทิตย ์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)  มหาวิทยาลยัรังสิต  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน 27 คน สรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี 

2.1.7.1  ดร. มลิวลัย ์ ประดิษฐ์ธีระ ผูอ้  านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต   แจง้ให้ท่ี
ประชุมทราบ ดงัน้ี 
               1)  หนงัสือท่ีแจกในการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนคร้ังน้ี เป็นหนงัสือท่ีระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ 
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รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต  วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงเคยเป็นพระ
อาจารยข์องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จ  านวน 3 ช่ือเร่ือง ดงัน้ี 1) เจ้ิงเหอ ซ าปอ
กงและอุษาคเนย ์ 2) 1421 ปีท่ีจีนคน้พบโลก : เร่ืองจริงหรืออิงนิยาย  3) รวมบทความทางประวติัศาสตร์ 
ของ ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ และขอให้โปรดท าหนงัสือตอบขอบคุณ โดยเรียนถึง  คณบดีคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  
        2)   ประชาสัมพนัธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการห้องสมุด  เร่ือง “การสร้างแผนด าเนิน
ธุรกิจห้องสมุดได้อย่างต่อเน่ืองหลังจากเกิดปัญหาวิกฤต (Business Continuity Plan /BCP)”  วนัท่ี 13 
– 14 ธนัวาคม 2555 ณ หอ้งประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค ์1 มหาวิทยาลยัธรรม- 
ศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์) จัดโดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และส านักหอสมุด 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม  ขอเชิญบุคลากรของห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการ
หอ้งสมุดดงักล่าว ลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดไดท่ี้ URL : http://203.131.219.245/bcp/ 

2.1.7.2  ประธานเสนอแนวคิดการจดัการประชุมทางวิชาการ เร่ือง การแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในเครือข่าย อพส.  ซ่ึงประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่ามีหัวเร่ืองท่ีมีความ
จ าเป็นในปัจจุบัน  ซอฟต์แวร์ในการบริหารจดัการของบุคลากรท่ีพัฒนาข้ึนมาเอง  New Advance 
Technology และโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั  
  2.1.7.3  รางานการด าเนินงานของกลุ่มงาน  

1) กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                              1.1)  รายงานความคืบหนา้การแกไ้ขโครงสร้างเวบ็ไซตห์ลกัของ อพส. (ดูท่ี 
 http://www.thaipul.org/site/) ซ่ึงได้ทีมอาสาสมคัรท่ีร่วมกันพฒันา ได้แก่ คุณเสกสรร  ปัญญาฐานะ 
จากวิทยาลยัราชพฤกษ์  คุณพชัราภรณ์  ผ่องจิตร  จากมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  คุณเมธี  รัตนดี  จาก
มหาวิทยาลยัธนบุรี โดย เปิด   http://www.thaipul.org/site/ พร้อมทั้งช้ีแจงในรายละเอียดของโครงสร้าง
เวบ็ไซต์ท่ีมีการปรับเปล่ียนแกไ้ข  รายงานโปรแกรมทางเลือกส าหรับระบบห้องสมุดอตัโนมติั ไดแ้ก่ 
โปรแกรม Senayan  ซ่ึงไดรั้บอาสา โดย คุณรัตนาภรณ์ กาศโอสถ จากมหาวิทยาลยัรังสิต เป็นผูจ้ดัท า 
presenta- tion มาน าเสนอต่อท่ีประชุม 
                      1.2) ประธานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในการ
ประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศในคร้ังท่ีผ่านมานั้น มีการแนะน าโปรแกรมทางเลือกส าหรับ
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั (Open Source Library Automation) ตวัอยา่งการใชง้านโปรแกรม Senayan 
โดย คุณรัตนาภรณ์ กาศโอสถ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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2) กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
      วนัพฤหสับดีท่ี 11 ตุลาคม  2555  กลุ่มงานบริการสารสนเทศ ศึกษาดูงานดา้น
บริการ ณ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด 34 คน 19 สถาบนั ใน
การศึกษาคร้ังน้ีทางกลุ่มงานฯ จะสรุปโครงการและรายงานผลใหท้ราบต่อไป  

3) กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
                                    3.1)โครงการความร่วมมือการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ( ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือโสตทศัน์ และฐานขอ้มูล) จะมีการน าเสนอฐานขอ้มูล JSTOR ในการประชุมคร้ัง
ต่อไปท่ี มหาวทิยาศรีปทุม ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 
   3.2) โครงการแลกเป ล่ียนทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีได้รับอภินันทนา 
การ  ในขณะได้สรุปรายช่ือหนังสือแต่ละสถาบันดังน้ี จาก 8 สถาบัน แยกเป็น ภาษาไทย 710 ช่ือ
เร่ือง  998 เล่ม ภาษาต่างประเทศ 98 ช่ือเร่ือง 142 เล่ม วิทยานิพนธ์ภาษาไทย 114 ช่ือเร่ือง 180 เล่ม  ส่ือ
โสตทศัน์ 12 ช่ือเร่ือง 28 รายการ  

3.3) โครงการแลกเปล่ียนเรียนเรียนรู้ในกระบวนการจดัหาทรัพยากรสารสน  
เทศ  สรุปไดด้งัน้ี การศึกษาดูงาน ไดรั้บความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ วิธีการในการ
ปฏิบติังาน ในทางปฏิบติัท าคล้ายกนัในทุกสถาบนั โดยส่งรายช่ือให้ อาจารย ์พิจารณาคดัเลือก และ
น ามาเทียบราคา และน าระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษาใช ้ISO 9001:2008 มาก าหนดตวัช้ีวดัในการ
ปฏิบติังาน 

4)  กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
        อาจารย์ไพจิตร  เกิดอยู่  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานกลุ่มงาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  รายงานจากการประชุมกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี 27 กนัยายน 2555 ณ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์  

 

            
                       

เลขานุการ ไดร้ายงานวา่ตวัแทนกลุ่มงานฯ จากวทิยาลยัราชพฤกษ ์ลาประชุม  
ตวัแทนจากมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต แจง้ใหท้ราบวา่หนงัสือท่ีไดรั้บรางวลัซีไรต ์  ปี 2555 “คนแคระ”  
แต่งโดย วภิาส ศรีทอง 
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4.1)  โครงการเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
(Facebook) รองประธานกลุ่ม งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไดใ้ห้สมาชิกไดท้ราบ Username และ 
Password การเขา้  Facebook  ช่ือ “กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ”  นอกจากนั้น รองประธาน
กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศได้แนะน า การใช้ Facebook  และแลกเปล่ียนความรู้ การอพั
โหลดภาพ และการใชง้านในดา้นอ่ืนๆ รวมทั้งรณรงคใ์หติ้ดต่อประสานกลุ่มใน Facebook 

4.2)  โครงการความร่วมมือการจัดการหนังสือค้าง [Backlogs] ประธานกลุ่ม 
งานไดข้อให้ตวัแทนจาก มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ ตวัแทนจาก มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
ประสานงานการติดตามความร่วมมือการจดัการหนงัสือคา้ง และรายงานในท่ีประชุม เพื่อจดัเก็บสถิติ 
ทั้งน้ี การสังเกต พบวา่โครงการน้ี การจดัการหนงัสือคา้งแต่ละสถาบนั มีปัญหานอ้ย นอกจาก หนงัสือ
ภาษาต่างประเทศ เช่น หนงัสือภาษาจีนของมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ซ่ึงมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติประสานงานช่วยจดัการหนงัสือคา้งได ้จึงขอความร่วมมือด าเนินการต่อไป 

4.3)  โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน กลุ่มงานฯ ไดพ้ิจารณาปรับปรุงแกไ้ข  
การสรุปผลการด าเนินงานโครงการท่ีประธานกลุ่มงานฯ ไดร่้างไวเ้พื่อพิจารณา ซ่ึงมีการแก้ไข และ
เพิ่มเติมรายการส่ิงของท่ีรับบริจาค  อาจารย์บุญญาพร มารุ่งเรือง  ผูอ้  านวยการส านักบรรณสาร 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ไดก้ล่าวขอบคุณผูอ้  านวยการทุกสถาบนัท่ีสนบัสนุนโครงการแบ่งปันความรู้
สู่ชุมชนร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ในการพฒันาห้องสมุดของโครงการในคร้ังน้ี ด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยเน้นการน าวิชาชีพพฒันาห้องสมุดต่อยอดเป็นท่ีปรึกษาในคร้ังท่ีสอง  คร้ังท่ีสาม  
และมีการสร้างเครือข่ายใหม่ ณ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 กรุงเทพมหานคร ประมาณตน้ปี พ.ศ. 2556 
ประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2556 (อยูร่ะหวา่งท าโครงการ รายละเอียดจะแจง้ให้ทราบอีกคร้ัง)  
ขอเชิญชวนทุกๆ สถาบนัเขา้ร่วมโครงการในคร้ังต่อไป 

4.4)  โครงการรวบรวมหัวเร่ืองใหม่ตวัแทนกลุ่มฯไดเ้สนอหวัเร่ืองเพื่อพิจารณา  
- หัวเร่ืองทีก่ลุ่มฯ เสนอ  34  หวัเร่ือง 
- หัวเร่ืองทีก่ลุ่มรับเป็นหัวเร่ือง 14  หวัเร่ือง 
- รอพจิารณา   20  หวัเร่ือง 

2.1.7.4  บริษทั Book Promotion & Service จ ากดั โดย คุณรัฐสิทธ์ิ  พงษจ์รูญ ต าแหน่ง ผูจ้ดัการ
ฝ่ ายข าย   บ รรยาย เร่ือ ง  “Essential and Resources  for Thai Private  University Library”   ได้
น าเสนอฐานขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับให้ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของไทยได้พิจารณา ดังน้ี   
IEEE eLearning Library,  SAGE Knowledge,  Springer eBooks,  Q group,  Scifinder, Turnitin 
 
     2.1.8 รายงานการประชุม อพส. ค ร้ังที่  8/2555 ว ันพุธท่ี  19 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลยัชินวตัร  อาคาร BBD ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน 25 
คน สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
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2.1.8.1 ดร.จีระประภา ละอองค า  ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั แจง้ให้ 
ทราบวา่ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั จดักิจกรรมสัปดาห์หอ้งสมุด ประจ าปีการศึกษา 2555 ใน
หัวขอ้ “อดีต ปัจจุบนั และทิศทางการให้บริการของห้องสมุดในศตวรรษท่ี 21” ระหว่างวนัท่ี 14 – 16 
มกราคม 2556 ณ อาคาร Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มีการมอบรางวลั Top of the Year 
ผูใ้ช้ยืมทรัพยากรสารนิเทศมากท่ีสุดประจ าปี กิจกรรมการบรรยาย เร่ือง “บริการห้องสมุดในทรรศนะ
ของศิษยเ์ก่าผูป้ระสบความส าเร็จ” การบรรยาย เร่ือง “บริการห้องสมุดในทรรศนะของผูบ้ริหารและ
อาจารย”์ การบรรยาย เร่ือง “บริการหอ้งสมุดในทรรศนะของนกัสารสนเทศยคุใหม่”   

2.1.8.2 ประธานแจง้ใหท้ราบวา่ศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จะจดังาน 
สัปดาห์หอ้งสมุดประจ าปีการศึกษา 2555 ระหวา่งวนัท่ี 23- 25 มกราคม 2556 มีกิจกรรมรณรงคส่์งเสริม 
การอ่าน  การออกร้านจ าหน่ายหนงัสือ มุมตลาดนดัแลกเปล่ียนหนงัสือ มุมต าราพี่...ฝากนอ้ง  การอบรม
การซ่อมและอนุรักษ์หนงัสือ  กิจกรรม “เล่มโปรดของฉนั” กิจกรรม “Rally LAIC” สนทนา เร่ือง “คน
รุ่นใหม่อ่านอะไรกัน ???” กิจกรรม “ต้นไม้ให้ความรู้” กิจกรรม “แฟนพนัธ์ุแท้ห้องสมุด” กิจกรรม 
“Shopping Book Rally” กิจกรรม “Memory Shot” เสวนา เร่ือง “กว่าจะเป็นนักเขียน” กิจกรรม “ส้ม
หล่น” และกิจกรรม “ค าคม SET” ขอเชิญผูส้นใจร่วมงานดงักล่าวไดต้ามวนัเวลาดงักล่าว 

2.1.8.3  ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูล 
Britannica Online มีก าหนดระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 31 กนัยายน 
2556 

2.1.8.4  ศูนยก์ารเรียนรู้ สถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ก าหนดจดัอบรม EndNote Web ใหแ้ก่ 
บุคลากรของสถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  และสถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ ในวนัศุกร์ท่ี 21 ธันวาคม 2555 
เวลา 09.30-12.00 น โดยเชิญวทิยาการจากบริษทั Book Promotion & Service จ ากดั 

2.1.8.5  อาจารยบุ์ญญาพร มารุ่งเรือง ผูอ้  านวยการส านกับรรณสาร  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
แจง้เร่ืองกิจกรรม/โครงการการพฒันาเครือข่ายองค์ความรู้ห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา (ช่ือโครงการ เติมฝัน แบ่งปัน สร้างสรรคแ์ละพฒันาห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าคลอง 18) ซ่ึง
จะจดัในวนัท่ี 21 เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ผูส้นใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดได ้ ส่วนกิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ จดัร่วมกบัชุมชนหมู่บา้นบวัขาว เขตมีนบุรี(ช่วงเชา้) และเคหะชุมชนร่มเกลา้ เขตมีนบุรี (ช่วง
ค ่า) โดยน ากิจกรรมและเกมส์เขา้ร่วมงานตามท่ีชุมชนก าหนดไว ้

2.1.8.6  การจดัการประชุมทางวิชาการ (พฤษภาคม 2556)  มีผูเ้สนอเร่ืองท่ีจะจดัประชุมเก่ียวกบั
เร่ืองโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  ท่ีใช้โปรแกรม Open Source ได้แก่  Koha,  Sanayan, WALAI 
AUTOLIB, PMB, Turnitin   
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2.1.8.7  รายงานการด าเนินงานของกลุ่มงาน  
1) กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   1.1) รายงานความคืบหนา้เวบ็ไซตข์อง อพส. (ดูท่ี http://www.thaipul.org/ 
site/) ได้ปรับรูปแบบใหม่ ส่วน  login ก าลังทดสอบระบบอยู่  ได้น าเว็บไซต์เก่าออกและได้จดัท า
เวบ็ไซต์ใหม่ข้ึนแทน  ซ่ึงจะรวมของทุกกลุ่มงานไวด้้วยกนั  เพิ่ม Login เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใช ้
เฉพาะในส่วนของการ download เอกสารรายงานการประชุมของ อพส.  เน่ืองจากมีขอ้มูลบางอย่างไม่
อยากใหเ้ผยแพร่  และจะส่ง Link ไปใหป้ระธานกลุ่มงานต่างๆ ทราบต่อไป 

1.2)  การจดัการอบรม วธีิการปรับแต่งเวบ็ไซต ์การโพสตข์อ้ความ การใชง้าน 
ต่างๆ บนเวบ็ไซตห์ลกัของ อพส. ใหแ้ก่คณะกรรมการทุกท่านท่ีสนใจของทุกกลุ่มงาน  กลุ่มละ 2-4 คน 
เดิมจะจดัเดือนมกราคม 2556 ขอเล่ือนไปเป็นเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 

2) กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
     2.1)  โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดในระดับปฏิบัติการ คร้ังท่ี 4  

/2555  มีผูติ้ดตามศึกษาดูงานจ านวน 4 คน จาก มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 2 คน มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 1 
คน และมหาวทิยาลยัรังสิต 1 คน 

2.2)  กจิกรรม “การแลกเปลีย่นเรียนรู้งานบริการสารนิเทศเชิงรุก (KM)”  คร้ัง 
ท่ี 1  กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหวัขอ้ การบริการเชิงรุก โดย มหาวิทยาลยักรุงเทพ เป็นผูน้ าเสนอ
การบริการเชิงรุกมีทั้งหมด 6 บริการ  

2.3) โครงการพฒันาฐานข้อมูล Q & A  สืบเน่ืองจากกลุ่มงานเทคโนโลยสีาร- 
สนเทศเป็นผูพ้ฒันาโปรแกรมฐาน ขอ้มูล Q&A และกลุ่มงานบริการสารสนเทศเป็นผูน้ าระบบไปใช ้ 
ตอนน้ีกลุ่มงานบริการสารสนเทศไม่สามารถน าโปรแกรมน้ีไปใช้ไดจ้ริง จึงขอปรึกษาแนวทางในการ
พฒันาโปรแกรมเพื่อใหก้ลุ่มงานบริการสารสนเทศน าไปใชง้านจริงได ้ 

3) กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
                                    3.1) โครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินันทนาการ  ไดส้รุป
รายช่ือหนงัสือแต่ละสถาบนัดงัน้ี จากเดิม 998 เล่ม  ไดด้ าเนินการแลกเปล่ียนกนัของแต่ละสถาบนั ซ่ึงมี 
4 สถาบนัไดท้  าการแลกเปล่ียนกนัคือ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยั
เกษมบณัฑิต และมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ขณะน้ีมีเพิ่มเติม 3 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร จ านวน 57 เล่ม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  านวน 120 เล่ม มหาวิทยาลยัศรีปทุม จ านวน 40 
เล่ม รวมทั้งส้ิน 1,067 เล่ม  ซ่ึงมติท่ีประชุมกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศให้น าส่งรายช่ือเพื่อ
แลกเปล่ียนกนัในรอบท่ี 2 โดยส่งขอ้มูลไปท่ีเลขานุการของกลุ่มงานฯ 

3.2) โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ได้รับความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ วิธีปฏิบติังานในการด าเนินงานจดัหา ซ่ึงงาน
วิเคราะห์และงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศรวมอยู่ด้วยกนั ใช้งบประมาณตามนโยบายการจดัซ้ือ
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หนงัสือของส่ือโสตทศัน์ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง  ส่วนวารสารและฐานขอ้มูลออนไลน์ใชง้บประมาณตาม
ระยะเวลาการบอกรับ การจดัการให้บริการตามสาขาวิชา โดยให้บรรณารักษ์ผูเ้ช่ียวชาญประจ าสาขา
ให้บริการ  การจดัห้องสมุดสถานท่ีสภาพแวดลอ้มสวยงาม  เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผูม้าใช้บริการ
หอ้งสมุด  

3.3) โครงการความร่วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ( ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือโสตทศัน์ และฐานขอ้มูล) ตวัแทนจากมหาวทิยาลยัอสัสัมชญัไดใ้หค้วามรู้เร่ือง 
ฐานขอ้มูล JSTOR ใหส้มาชิกกลุ่มฯ ทราบ ส่วนรายละเอียดการเขา้ใชง้านนั้น ทางผูน้ าเสนอจะส่งให ้
ทาง E-mail ต่อไป 

ส่วนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มงานฯ ไดน้ าข้ึน Website แลว้ ดูได ้
ท่ี http://www.thaipul.org/site/ 
  4) กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
                  4.1)  โครงการรวบรวมหัวเร่ืองใหม่ ตวัแทนกลุ่มฯไดเ้สนอหวัเร่ืองเพื่อ 
พิจารณา  

- หัวเร่ืองทีก่ลุ่มฯ เสนอ  37 หวัเร่ือง 
- หัวเร่ืองทีก่ลุ่มรับเป็นหัวเร่ือง 22 หวัเร่ือง 
- รอพจิารณา   15   หวัเร่ือง                              

4.2) โครงการความร่วมมือการจัดการหนังสือค้าง [Backlogs] เน่ืองจากแต่ละ 
สถาบนั ไม่มีปัญหาเก่ียวกับการจดัการหนังสือค้าง  ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ในการจดัการ
หนงัสือคา้งเพื่อใหใ้นกลุ่มงานฯ รับทราบวธีิการจดัการหนงัสือคา้งของแต่ละสถาบนั ในการประชุมคร้ัง
น้ี ตวัแทนจากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นสถาบนัแรกท่ีแลกเปล่ียนเสนอแนวทางวิธีการจดัการ
หนงัสือคา้ง และในการประชุมคร้ังต่อไป มหาวิทยาลยัรังสิตและ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
เสนอวธีิการและแนวทางการจดัการหนงัสือคา้ง 

2.1.8.8  บริษทั Book Promotion & Service จ ากดั โดย คุณรัฐสิทธ์ิ  พงษจ์รูญ ต าแหน่ง ผูจ้ดัการ
ฝ่ายขาย บรรยายเร่ือง   “ฐานข้อมูล Turnitin”   

 
พ.ศ. 2556  
     2.1.9 รายงานการประชุม อพส. คร้ังที่ 9/2556 วนัพุธท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556  ณ ห้องสัมมนาและ
ฝึกอบรม ชั้ น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    มีผู ้เข้าร่วมประชุม จ านวน 45 คน สรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี 

2.1.9.1  ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยกีารศึกษาของสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย จดัโครงการการสัมมนาและศึกษาดูงานเร่ือง “นวตักรรมเพื่อการบริการสารสนเทศใน
มหาวทิยาลยั” ระหวา่งวนัท่ี 20-24 มีนาคม 2556 ค่าใชจ่้ายคนละ 24,000.00 บาท  พร้อมศึกษาดูงาน 
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หอ้งสมุดประเทศเกาหลีใต ้
2.1.9.2  การจดัการประชุมทางวิชาการ  ประธานเสนอให้จดัการประชุมทางวิชาการในเดือน

กรกฎาคม 2556 เน่ืองจากในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2556 เป็นช่วงการตรวจ SAR อาจจะไม่
สะดวก โดยจดัเร่ือง “โปรแกรม Open Source” ในขณะน้ีไดใ้ห้เลขานุการ อพส. ติดต่อประสานกบั ดร.
วิลาศ วูวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มาเป็นวิทยากร บรรยายเร่ือง Koha และโปรแกรม Senayan 
วิทยากรจากส านักหอสมุดแห่งชาติ  นอกจากน้ีจะเชิญบริษทัมาบรรยายโปรแกรมเชิงพาณิชย ์ และท่ี
ประชุมเสนอให้จดัท่ีโรงแรม ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย 1,200 บาท ต่อวนั และมีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อม
มากกวา่ 
 2.1.9.3  รายงานการด าเนินงานของกลุ่มงาน  

1) กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   1.1)  รายงานความคืบหน้าเวบ็ไซต์ของ อพส. (ดูท่ีhttp://www.thaipul. 
org/site/) ไดด้ าเนินการปรับปรุงเวบ็ไซตต์ามท่ีประชุม อพส. ใหญ่แนะน าเรียบร้อยแลว้  

1.2) รายงานผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วธีิการดูแลและปรับปรุง 
เว็บไซต์หลักของ อพส.โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วนัองัคารท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556 เวลา 
13.30 – 16.00 น. ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

  

   

โดยประธานได้กล่าวขอบคุณ อาจารย์บุญญาพร มารุ่งเรือง ผูอ้  านวยการส านักบรรณสาร 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนและเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีท่ีใช้ในการจดัอบรม  และขอขอบ 
คุณทีมงานทุกท่านท่ีช่วยเตรียมการจดัอบรม ซ่ึงมี  น.ส.พชัราภรณ์ ผ่องจิตร  จากมหาวิทยาลยัเกษม
บณัฑิต  เป็นวิทยากรหลกัในการบรรยาย  และ   นายเสกสรรค์ ปัญญาฐาน วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็น 
admin ในการจ าลองขอ้มูลเวบ็ไซต์ อพส. เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมได้ใช้ทดลองท าระหว่างการฟังบรรยาย  
นอกจากน้ียงัไดอ้าสาสมคัรเพื่อเป็น TA / พี่เล้ียง คอยเดินดู ช้ีแนะให้ค  าแนะน าแก่ผูเ้ขา้อบรม ในระหวา่ง
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การอบรม 3 ท่าน ได้แก่  นายสุรศกัด์ิ  พิชิตธนปัญญา จาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  นายธน
พงศ ์ ศิริกระจ่าง จาก มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต  น.ส.ชมชนก  สัตยต่์อชาติ จาก สถาบนัเทคโนโลยีไทย-
ญ่ีปุ่น  ทั้งน้ีมีผูเ้ขา้อบรมจ านวน 22 ท่าน  

1.3) รายงานผลการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
        1.3.1) ดว้ยเหตุความจ าเป็นทางดา้นภาระงานและวนัหยดุในช่วงส้ินปี  

2555 ท่ีผา่นมา ท าใหค้ณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศไม่สามารถเดินทางมาประชุมโดย 
พร้อมกนัได ้ ประธานกลุ่มฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา เอกสาร / ขอ้มูล  ท่ีทีมพฒันาและดูแลเวบ็ไซต ์
อพส. ไดใ้ชใ้นการปรึกษาหารือประชุม และใชเ้ตรียมงานในการจดัอบรมการดูแลและปรับปรุงเวบ็ไซต ์
อพส. ในวนัท่ี 19 ก.พ. 2556 เพื่อน ามาเป็นรายงานประชุม 1 คร้ัง 
          1.3.2) เน่ืองจากมีคณะกรรมหลายท่านจ าตอ้งลาออกไป ประธานกลุ่มฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมคดัเลือกผูท่ี้จะมาด ารงต าแหน่งรองประธาน และเลขานุการ ใหม่ ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณา
แลว้เห็นวา่ควรเป็นตวัแทนจากสถาบนัเดิมท่ีเคยด ารงต าแหน่งอยูแ่ลว้ ดงัน้ี       
        -  นายสุรศกัด์ิ  พิชิตธนปัญญา        จาก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร รองประธาน 
        -  นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ จาก มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  เลขานุการ          

      1.3.3) แนะน าตวัแทนใหม่ท่ีจะเขา้เป็นกรรมการกลุ่มงานฯ ดงัน้ี 
 -  นายสุรศกัด์ิ  พิชิตธนปัญญา จาก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 -  นางสมร  อุ่นวเิศษ  จาก มหาวทิยาลยัเกริก 
 -  น.ส.ขนิษฐา  ภมรพิพิธ  จาก มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 -  น.ส.รัตนาภรณ์  ประกอบทรัพย ์จาก วทิยาลยัราชพฤกษ ์
   1.4)  รายงานกรรมการทีข่อลาออก  
           1.4.1)  เน่ืองจากรองประธาน (นายศุภกฤษ  สุขแก้ว จาก มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีมหานคร) และเลขานุการ (นางสุภาพร  วิมุกตานนท์ จาก มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย)์ ได้
ลาออกจากท่ีท างาน จึงมีความจ าเป็นตอ้งลาออกจากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีทางสถาบนั
เดิมไดส่้งตวัแทนใหม่เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ยแลว้ 
           1.4.2)  ได้รับแจง้จาก นายเมธี  รัตนดี จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ซ่ึงเป็น
กรรมการ / ผูดู้แลเวบ็ไซต ์อพส. วา่ ไม่สามารถจะปฏิบติัหน้าท่ีได ้เน่ืองจากป่วย กลบัไปพกัรักษาตวัท่ี
บา้น และถา้กลบัมาท างานไม่ได ้อาจจะตอ้งลาออกจากกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจะแจง้ให้ทราบ
ต่อไป 

        1.4.3) น.ส.พชัราภรณ์  ผอ่งจิตร ซ่ึงเป็นวทิยากรในการจดัอบรม และเป็น 
หน่ึงในทีมงานพฒันาและดูแลเวบ็ไซต์ อพส.  วา่ก าลงัจะลาออกจากมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ในส้ิน
เดือนน้ี  ซ่ึงทางอาจารยบุ์ญญาพร มารุ่งเรือง ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ทางมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตก าลงั
คดัสรรบุคลากรมาต าแหน่งน้ีแทนเช่นกนั 
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  2) กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
2.1)  โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระดับปฏิบัติการ คร้ังที ่6/2556  มีผูติ้ดตาม 

ศึกษาดูงาน 7 คน จาก 5 สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 คน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 1 คน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 2 คน   วทิยาลยันครราชสีมา 2 คน และวทิยาลยัทองสุข 1 คน  

2.2)  โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้เกีย่วกบัการบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  
หวัขอ้การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตอ้งเล่ือนไปในการประชุมคร้ังต่อไป แต่ก็มีอาจารยศิ์ริวรรณ  ศิริ 
ภิรมย ์ และอาจารยส์รวีย ์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ ตวัแทนจากมหาวิทยาลยักรุงเทพไดเ้ล่าให้ฟังในการจดักิจ 
กรรมแจกเพชร อาจารยส์มศิลป์ ศรีประภสัสร จากมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั เล่าประสบการณ์ในการจดั
งานสัปดาห์ห้องสมุดท่ีผ่านมา และมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยก์็ไดเ้ล่าถึงงานสัปดาห์ห้องสมุด ท าให้
กลุ่มงานได้ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ รวมท้ังแนวทางในการจัดกิจกรรม และ
พบว่าการจัดกิจกรรมจะให้ประสบความส าเร็จทีมผู้ จัดจะต้องไปสร้างเครือข่ายกับอาจารย์ในคณะต่างๆ 
เพ่ือหานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พันธมิตรร่วมกัน และดูว่าช่วงเวลาท่ีจัดกิจกรรมตรงกับกิจกรรมอ่ืนๆ 
ของทางมหาวิทยาลัยท่ีจัดหรือเปล่า 

2.3)  โครงการพฒันาฐานข้อมูล Q&A ทางกลุ่มงานขอเรียนปรึกษาแนวทาง 
ในการพฒันาโปรแกรม ควรจะด าเนินการอยา่งไร ประธานช้ีแจงคนจดัท าเดิมคือนายอุทิตย ์พิมพา  ยา้ย 
ไปสังกัดส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรแกรมน้ีจึงยงัไม่สมบูรณ์ ไม่มีคนพฒันาโปรแกรมน้ีต่อ 
ประธานขอเสนอใหก้ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ พฒันาต่อไป 

3) กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.1) โครงการความร่วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (ส่ือส่ิงพมิพ์ ส่ือ 

อเิลก็ทรอนิกส์ ส่ือมัลติมีเดีย และฐานข้อมูล) ผูรั้บผดิชอบ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ในวนัประชุมกลุ่มงาน
พฒันาทรัพยากรสารสนเทศมีการน าเสนอฐานขอ้มูล EMERALD ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการ 
และสมาชิกท่ีประชุมมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัโดยใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมงในการ
น าเสนอฐานดงักล่าว 

3.2) โครงการแลกเปลีย่นทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ด้รับอภินันทนาการ  ผูรั้บผดิ  
ชอบ มหาวิทยาลยัรังสิต ขณะน้ีมีการจดัท ารายช่ือหนงัสืออภินนัทนาการจากสถาบนัต่างๆ ซ่ึงเป็นการ
จดัท าในรอบท่ี 2 มีรายละเอียดพอสังเขป ดงัน้ี 

1. มหาวทิยาลยัศรีปทุม  ภาษาไทย  23 ช่ือเร่ือง 25 เล่ม 
ภาษาองักฤษ 12 ช่ือเร่ือง 44 เล่ม 

2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 55 ช่ือเร่ือง 57 เล่ม 
3. มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ วทิยานิพนธ์ภาษาไทย  54 ช่ือเร่ือง 120 เล่ม 

วารสารภาษาไทย  6 ช่ือเร่ือง 131 เล่ม 
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3.3)  โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกระบวนการจัดหาทรัพยากร  ผูรั้บผดิชอบ  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์  การศึกษาดูงานข้ึนไวท่ี้ www.Thaipul.org/site/ สมาชิกสามารถเขา้ไป
ศึกษาดูได ้ ศึกษาดูงานห้องสมุดแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการจดัหา และงานประกนัคุณภาพของ
มหาวิทยาลยัเกริก โดยมีผูอ้  านวยการและอาจารยฉ์ลอง กุสุมาลย ์เป็นผูน้ าในการเยี่ยมชมในคร้ังน้ีอยา่ง
อบอุ่น 

4) กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
                   4.1)  โครงการรวบรวมหัวเร่ืองใหม่ ตวัแทนกลุ่มฯไดเ้สนอหวัเร่ืองเพื่อ 
พิจารณา  

- หัวเร่ืองทีก่ลุ่มฯ เสนอ  49 หวัเร่ือง 
- หัวเร่ืองทีก่ลุ่มรับเป็นหัวเร่ือง 32 หวัเร่ือง 
- รอพจิารณา   17   หวัเร่ือง  

4.2)  โครงการความร่วมมือการจัดการหนังสือค้าง [Backlogs]  ในการประชุม 
กลุ่มงานฯ คร้ังท่ี 8/2556 น้ี  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เสนอ
แลกเปล่ียน เร่ือง การจดัการหนงัสือคา้งใหก้ลุ่มงานฯ ไดรั้บทราบ  

2.1.9.4  บริษทั Book Promotion & Service จ ากดัโดย คุณรัฐสิทธ์ิ  พงษจ์รูญ ต าแหน่ง ผูจ้ดัการ
ฝ่ายขาย  บรรยายเร่ือง “ฐานข้อมูล Turnitin”   และสาธิตโปรแกรมการตรวจสอบการคดัลอกผลงาน 
เพื่อช้ีแหล่งท่ีปรากฏซ ้ าและดูระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ ้ า โดยการตรวจสอบงานวิจยั 1 เล่ม และ
วทิยานิพนธ์ 1 เล่ม จากฐานขอ้มูล Turnitin แสดงขั้นตอนให้ท่ีประชุมทราบรายละเอียดของการคดัลอก
ผลงานดงักล่าวในคร้ังน้ีทางหนา้จอ 

2.1.9.5  บริษทั CEIC Data (ประเทศไทย) จ ากดั โดย คุณธนกร  ชูศรีจรรยา ต าแหน่ง Business 
Development Executive และคุณณฐันนัท ์ โกโรวาลา  บรรยายเร่ือง  “ฐานข้อมูล CEIC DATA”    
 
     2.1.10 รายงานการประชุม อพส. คร้ังที ่10/2556 วนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2556  ณ   หอ้งประชุม 1 ชั้น 2 
อาคารอ านวยการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ เกียรติ  มีผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 17 คน สรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี 
 2.1.10.1 โครงการ “ความร่วมมือสรรหาฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)” วิทยากรโดย
นายอาคม  เจนวิถี ผูจ้ดัการฝ่ายขาย (ฐานขอ้มูลออนไลน์) จาก บริษทั BOOKNETจ ากดั  โดยแนะน า 
“ฐานข้อมูล Books 24x7”  ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลหนงัสือออนไลน์ประเภทหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 
หนงัสือเสียง (Audio Books) วิดีโอ (Video) และเอกสารรายงานต่างๆ จากผูแ้ต่งชั้นน า และส านกัพิมพ์
ช่ือดังทั่วโลก กว่า 800 ส านักพิมพ์  อาทิ  50Lessons, Elsevier Science & Technology, John Wiley, 
Cengage, Jones & Bartlet, World Scientific, Kaplan, McGraw-Hill, Macmillan/Pearson Technology, 
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CRC Press, Academic Press, Backwell, A K Peters, AIAA, Cambridge University Press, & More… 
โดยมีเน้ือหาครอบคลุมสาขาวิชาหลัก เช่น บริหารธุรกิจทุกแขนงวิชา คอมพิวเตอร์ การส่ือสาร 
เทคโนโลยีดา้นไอที วิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนงวิชา เป็นตน้ ปีพิมพต์ั้งแต่ 19xx – ปัจจุบนั กวา่ 100,000 
รายการ บริการในรูปแบบออนไลน์บน Platform ของ “Books 24x7” แสดงเอกสารฉบบัเต็มรูป (Full 
Text) แบบ Web Page   

2.1.10.2  ประธานแจ้งเร่ืองการสัมมนาวิชาการ เร่ือง “Open Source Software กับงาน
ห้องสมุด” วนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2556  เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ หอ้งโสตทศัน์ 1 ชั้น 5 ศูนยส์นเทศและ
หอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

นายณฐัสิทธ์ิ  พุฒิวสิารทภาคย ์ เลขานุการ อพส. คนท่ี 2  ขอมติท่ีประชุมอนุมติั 
งบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายในการสัมมนาวชิาการคร้ังน้ี เป็น จ านวนเงิน 8,000 บาท (แปดพนับาทถ้วน)  

2.1.10.3  รายงานการด าเนินงานของกลุ่มงาน  
  1) กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1)  สรุปผลการทดสอบการปรับปรุงเวบ็ไซต์ อพส. โดย ตัวแทนของแต่ละ 
กลุ่มงานที่มาเข้าอบรม  จากการจดัอบรมการดูแลและปรับปรุงเวบ็ไซต ์อพส. ในวนัท่ี 19 ก.พ. 2556  ท่ี
มีผูเ้ขา้อบรมจ านวน 22 ท่าน ( http://www.thaipul.org/site/?cat=1 )   

เพื่อเป็นการรันตีผลการจดัอบรมฯ  ทางทีมงานท่ีรับผดิชอบในการจดัอบรมฯ  
ไดเ้ปิดพื้นท่ีไวส้ าหรับใหผู้เ้ขา้อบรม เขา้มาทบทวนความเขา้ใจ และฝึกทดสอบฝีมือในการเพิ่ม ปรับปรุง 
และแกไ้ขขอ้มูล บนเวบ็ไซต ์อพส. จ าลอง ท่ี  http://www.thaipul.org/site2/  ซ่ึงมีผูเ้ขา้อบรม 10 ท่าน ได้
เขา้มาทดสอบ เพิ่ม ปรับปรุง และแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป 
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ดงันั้น ทางทีมงานท่ีจดัอบรมจึงไดห้าแนวทางแกไ้ข ซ่ึงสรุปเป็นไฟลเ์อกสาร แลว้ส่งเมล ์
ใหผู้เ้ขา้อบรมทุกท่าน ใน 2 หวัขอ้   

1.  ขอ้ควรระวงัในการโพสตข์อ้มูล ดว้ย  Wordpress 
2.  การโพสตรู์ปข้ึน  Wordpress ใหข้ึ้นรูปเล็กเรียงต่อกนั 

2) กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
    2.1)  โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระดับปฏิบัติการ คร้ังท่ี 7/2556  มีผูติ้ดตาม 

ศึกษาดูงาน 6 คน  จากมหาวทิยาลยักรุงเทพ 2 คน มหาวทิยาลยัรังสิต 1 คน มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิม 
พระเกียรติ 2 คน และวทิยาลยัเซาธ์อีสบางกอก 1 คน 

2.2) โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้เกีย่วกบั การบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  
หัวข้อการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยอาจารย์นฤมล  พฤกษศิลป์ จากมหาวิทยาลัยรังสิตได้
น าเสนอการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เล่าประสบการณ์ในการจดังานBook Fair ของห้องสมุดท่ีผา่น
มาโดยเร่ิมตั้งแต่ การวางแผนการด าเนินงานประจ าปี การเขียนโครงการ  โดยแบ่งออกเป็น 
 

http://wordpress.org/
http://wordpress.org/
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- กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่นกิจกรรมวนัแม่   (เดือนสิงหาคม  55)  
กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน  (สิงหาคม – กุมภาพนัธ์ 2556) กิจกรรมยืมมากลุ้นมาก   (สิงหาคม – 
ธนัวาคม 55) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  (21-23 พ.ย. 55) กิจกรรม “ของขวญัปีใหม่...ให้อะไรดี” (ม.ค. 
56) กิจกรรม  OPEN  HOUSE  (ม.ค. 56)  กิจกรรมประกวดออกแบบ “มุมประหยดัพลังงานใน
ห้องสมุด”  (ม.ค.-มี.ค. 56 ) กิจกรรม “เทศกาลบอกรัก”   (ก.พ. 56) กิจกรรม “ร้อนน้ี  เท่ียวไหนดี”   
(เม.ย. 56) กิจกรรม “พบนกัเขียน”  (พ.ค.  56)   

- นิทรรศการเน่ืองในโอกาส / วนัส าคญั เช่น นิทรรศการ “60 พรรษา   
มหาวชิราลงกรณ์” (ก.ค.-ส.ค. 55) นิทรรศการ “80 พรรษา มหาราชินี” (ส.ค. – ต.ค. 55) นิทรรศการ  
“ประชาคมอาเซียน 2558” (ก.ย. –พ.ย.55) นิทรรศการ “รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง
อาเซียน (รางวลัซีไรต์) ประจ าปี 2555 ” ( ต.ค. – พ.ย. 55)นิทรรศการ “อาเซียน  เร่ืองใกล้ตวั” (พ.ย. – 
ก.พ. 56) นิทรรศการ “85 พรรษา  นอ้มใจภกัด์ิ รักในหลวง” (ธ.ค. –ก.พ. 56)  

- กจิกรรมส่งเสริมการใช้ มีการปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุด (ทุกภาค 
การศึกษา)และอบรมการใชฐ้านขอ้มูลให้กบันกัศึกษา ทุกระดบั  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังนีจึ้งท าให้
กลุ่มงานได้ความรู้และประสบการณ์อีกท้ังแนวทางวิธีการจัดกิจกรรม เช่นการเขียนโครงการ การ
คัดเลือกกิจกรรมท่ีจะจัด หรือการติดต่อวิทยากร และยังพบว่าการจัดกิจกรรมจะให้ประสบความส าเร็จ
ทีมผู้จัดจะต้องมกีารวางแผน มอบหมายงาน และท าประชาสัมพันธ์ 

2.3) สรุปโครงการ/กจิกรรมชุดที ่13 พ.ศ. 2554-2556 
กลุ่มบริการสารสนเทศชุดท่ี 13 พ.ศ. 2554-2556 ไดจ้ดัประชุมทั้งหมด  

8 คร้ัง  อบรมฐานขอ้มูล 1 คร้ัง ศึกษาดูงาน 1 คร้ัง เป็นไปตามแผนดงัน้ี 
 
คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี สถานที่ วาระการประชุม 
1/2554 วนัพฤหสับดีที 22 กนัยายน 2554 มหาวทิยาลยัศรีปทุม ประชุม 
2/2554 วนัพฤหสับดีท่ี 12 มกราคม 2555 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ประชุม 
3/2555 วนัพฤหสับดีท่ี 15 มีนาคม 2555 มหาวทิยาลยัรังสิต ประชุม 

 วนัพฤหสับดีท่ี17 พฤษภาคม 2555 มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั อบรมฐานขอ้มูล 
4/2555 วนัพฤหสับดีท่ี 19 กรกฎาคม 2555 มหาวทิยาลยัเกริก ประชุม 

 วนัพฤหสับดีท่ี 11 ตุลาคม 2555 นิดา้ ศึกษาดูงานนิดา้ 
5/2555 วนัพฤหสับดีท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ป ระ ชุ ม + แ ล ก เป ล่ี ย น

เรียนรู้การบริการเชิงรุก 
6/2556 วนัพฤหสับดีท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2556 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต ประชุม 
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คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี สถานที่ วาระการประชุม 
7/2556 วนัพฤหสับดีท่ี 4 เมษายน 2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหา

นคร 
ป ระ ชุ ม + แ ล ก เป ล่ี ย น
เรียนรู้การส่งเสริมการใช้
หอ้งสมุด  

8/2556 วนัพฤหสับดีท่ี 23 พฤษภาคม 2556 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ส รุปโครงการชุด ท่ี  13 
พ.ศ. 2554-2556 

 
การจัดท าโครงการทั้ งหมด 4 โครงการ ส าเร็จลุล่วงด้วยดียงัคงเหลือการท ารายงานสรุป

โครงการท่ีสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ต่อไป จึงไดข้อความร่วมมือจากกลุ่มงานบริการสารสนเทศและเพื่อให้
ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมจึงไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัดงัน้ี 

 
โครงการ ผู้รับผดิชอบสรุป 

1.โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองเก่ียวกบั  
   -การบริการเชิงรุก   
   -การส่งเสริมการใชห้อ้งสมุด  

 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2.โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดในระดับ
ปฏิบติัการ 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวทิยาลยัเกริก 

3.โครงการอบรมการสืบคน้ฐานขอ้มูล(เชิญตวัแทนจากบริษทั) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
4.โครงการศึกษาดูงานดา้นหอ้งสมุด นิดา้ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
5.โครงการพฒันาฐานขอ้มูล Q&A  ยกเลิก 
 

ส าหรับการปรับปรุงท าเนียมนามให้เป็นปัจจุบนั ทนัสมยัอยูเ่สมอ รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลยั 
อสัสัมชญั 

3)  กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.1)  โครงการความร่วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มีการน าเสนอ 

ฐานข้อมูลรวมทั้ งส้ิน 3 ฐาน คือ ฐานข้อมูล Turnitin   ฐานข้อมูล JSTOR  และ ฐานข้อมูล Emerald 
Management Plus 

3.2)   โครงการแลเปลีย่นทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ด้รับอภินันทนาการ  
         รอบท่ี 1 จ านวนหนงัสือบริจาค  745 ช่ือเร่ือง  1,067  เล่ม 
         รอบท่ี 2 จ านวนหนงัสือบริจาค  250 ช่ือเร่ือง     448  เล่ม 
         หนงัสือท่ีมีการแลกเปล่ียนไปแลว้   17 ช่ือเร่ือง       17  เล่ม 
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3.3)  โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกระบวนการจัดหา  ไดมี้การสรุปผลการดู 
งานรวมทั้งส้ิน 8 สถาบนั โดยสมาชิกสามารถเขา้ไปดูไดท่ี้ http://www.thaipul.org/site/ 

4)  กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
                                      4.1)  โครงการรวบรวมหัวเร่ืองใหม่  ตัวแทนกลุ่มฯได้เสนอหัวเร่ืองเพื่อ
พิจารณา  

-  หัวเร่ืองทีก่ลุ่มฯ เสนอ  49   หวัเร่ือง 
-  หัวเร่ืองทีก่ลุ่มรับเป็นหัวเร่ือง 39   หวัเร่ือง 
-  รอพจิารณา   10   หวั เร่ือง 

4.2)  โครงการความร่วมมือการจัดการหนังสือค้าง [Backlogs] ในการประชุม 
คร้ังน้ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เสนอวธีิการแนวทางการจดัการหนงัสือคา้ง [แสดงหนา้จอ] 

การจดัการหนงัสือคา้ง ของ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มี 2 ประเภท คือ   
หนงัสือซ้ือ  และหนงัสือบริจาค 

หนังสือค้างส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือบริจาคท่ีได้รับจากหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงานประกอบไปดว้ย หนงัสือทัว่ไป งานวจิยั วทิยานิพนธ์ รายงานประจ าปี จากหน่วยงานรัฐบาล   

 โดยการก าหนดนโยบายในการคดัเลือกหนังสือบริจาคท่ีรัดกุม ชัดเจน ทั้งในแง่เน้ือหา  
ความทันสมัย และจ านวนฉบับซ ้ า การคัดเลือกหนังสือบริจาคท่ีมีเน้ือหาตรง และ    
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน ในมหาวทิยาลยั   

 มีกระบวนการจ าหน่ายหนงัสือคา้งบางส่วน ท่ีเห็นวา่ เน้ือหาภายในเล่มไม่มีประโยชน์ หรือ
ท่ีมีประโยชน์ใชส้อยนอ้ย ท่ีเก็บไวเ้ป็นระยะเวลานาน บริจาคต่อไปยงัหน่วยงานท่ีตอ้งการ 
เช่น บริษทั โตโยตา้  แห่งประเทศไทย 

 มีการระดมบรรณารักษ์ หมุนเวียนบรรณารักษ์ ต่างแผนก ท่ีมีความสามารถ ในการ
วิเคราะห์หมวดหมู่หนงัสือ มาปฏิบติังานวิเคราะห์หมวดหมู่ ประมาณ อาทิตยล์ะ 3-4 วนั 
จนกวา่หนงัสือคา้งวเิคราะห์ไดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

2.1.10.4  การสรรหาประธาน อพส. ชุดท่ี 14  มีแนวทางการสรรหาดงัน้ี   
 1) รองประธานคนท่ี 1 เป็นประธานคนต่อไป  แนวทางน้ี อาจารยส์รัญญา  รุจิเรข
เรืองรอง  ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  ซ่ึงเป็นรองประธานไม่ขอด ารง
ต าแหน่งประธาน อพส. เน่ืองจากมีปัญหาดา้นสุขภาพ 

 2) เสนอช่ือประธาน อพส. คนใหม่ โดยตอบจดหมายส่งกลับคืนให้เลขานุการ
รวบรวมต่อไป 

 3) เสนอช่ือเพื่อเป็นประธาน   แนวทางน้ีไม่มีผูใ้ดเสนอช่ือเป็นประธานในท่ีประชุม 
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ท่านอาจารยสุ์วคนธ์  ศิริวงศ์วรวฒัน์ ประธาน อพส. ไดแ้นบจดหมายเร่ือง การสรรหาประธาน อพส. 
คนใหม่ ให้คณะอนุกรรมการทุกท่าน เสนอช่ือผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งประธาน อพส. คนใหม่ โดยกรอก
รายละเอียดตามจดหมายท่ีแจกในท่ีประชุม  ส่วนผูท่ี้ไม่เขา้ประชุมจะส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ และ
โปรดส่งกลบัคืนมาท่ีเลขานุการ อพส. ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 และจะสรุปให้ท่ีประชุม อพส. 
คร้ังท่ี 11/2556 ต่อไป  

2.1.10.5   การจดัท าสรุปรายงานผลการปฏิบติังานของกลุ่มงาน อพส. ให้น าเสนอพร้อมไฟล์
สรุปของแต่ละกลุ่มงาน อพส. เพื่อรวบรวมจดัท าสรุปผลการด าเนินงานของ อพส. ชุดท่ี 13 เสนอท่ี
ประชุมคร้ังต่อไปเดือน มิ.ย. 2556  และมอบหมายงานให ้อพส. ชุดท่ี 14 ภายในเดือน ส.ค. 2556  

2.1.10.6   ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐ์ธีระ  ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด  มหาวิทยาลยัรังสิต แจง้ให้ท่ี
ป ระ ชุมทราบ เร่ือง  “Grant for ASEAN Delegates to IFLA WLIC 2013 – Singapore” ณ  ป ระ เท ศ
สิงคโปร์  ระหวา่งวนัท่ี  17-23 สิงหาคม 2556  มีทุนสนบัสนุนส าหรับบรรณารักษอ์าเซียน 40 ทุนๆ ละ 
500 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์  ผูส้นใจส่งขอ้มูลของตนเองโดยใชเ้อกสารรับรองการเป็นบรรณารักษข์อง
มหาวทิยาลยั ส าเนาหนงัสือเดินทางและท่ีอยูปั่จจุบนัไปท่ี ASEANgrant@iflamail.org   
 
     2.1.11 รายงานการประชุม อพส. คร้ังที ่11/2556 วนัพุธท่ี 26 มิถุนายน 2556 ณ หอ้งประชุมสัจจา     
เกตุทตั 1 ชั้นล่าง อาคารส านกัอธิการบดี 2  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน 26  
คน สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

2.1.11.1  รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้อง 
สมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ชุดท่ี 13 (สิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556) 
    จดัการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดม-
ศึกษาเอกชน วาระ 2 เดือน/คร้ัง  จ  านวน 10 คร้ัง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

คร้ังที่ 
วนัที ่เดือน 

พ.ศ. 
สถานทีป่ระชุม 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม 
(สถาบัน/
คน) 

การน าเสนอฐานข้อมูล / 
วทิยากร / บริษัท 

1 วนัองัคารท่ี 9 
สิงหาคม 2554 

ห้องประชุม 5 – 2  ชั้ น  5   อาคาร
ส านกังานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

24 / 39 - 

2 วนัพุธท่ี 19 
ตุลาคม 2554 

หอ้งประชุมสัจจา เกตุทตั 1-1 อาคาร
ส านักอธิการบดี 2  มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบณัฑิตย ์

7 / 15 1. แพคเกจของบริษทั EBSCO ท่ี
จดัให้ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ EBSCO  



38 
 

คร้ังที่ 
วนัที ่เดือน 

พ.ศ. 
สถานทีป่ระชุม 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม 
(สถาบัน/
คน) 

การน าเสนอฐานข้อมูล / 
วทิยากร / บริษัท 

    host databases on mobile 
2. ระบบงานสร้างส่ืออิเล็กทรอ-
นิกส์ (E-book) ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ โดย 
คุณ ณิ ชกุ ล   มห าโชค สุ ขท ว ี
บริษทั โอเพน่เซิร์ฟ จ ากดั   

3 วนัพุธท่ี 18 
มกราคม 2555 

ห้องประชุม A-52 อาคารอสัสัมชัญ 
รศ. 200 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วทิยาเขตหวัหมาก 

21 / 28 - 

4 วนัพุธท่ี 21  
มีนาคม 2555 

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วทิยาเขตพฒันาการ 

19 / 32 1. การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ 
Single Search โ ด ย  น า ย วี ร ะ
เกียรติ  พงษ์เภตรา  ผูจ้ดัการฝ่าย
ขาย บริษทั ลิบเน็ทส์ จ  ากดั 
2. แนะน าฐานขอ้มูลWARC.com 
โ ด ย  Mr. Roger Mulchandani  
จ าก  WARC แ ล ะ คุ ณ ธ นิ ด า  
อาคมฤกษ์   บริษัท  ตะวันบุ๊ค 
แอนด ์แมก็กาซีน จ ากดั   
3. แนะน าฐานข้อมูลออนไลน์
ข อ งบ ริษัท  Globe Publication 
Pvt., Ltd โดย Mr. Wim van der 
Putten และนางสาวพิ กุ ลทอง  
ดวงประสิท ธ์ิ    บ ริษัท  โกลบ 
พบัลิเคชัน่ ประเทศไทย จ ากดั 

5 วนัพุธท่ี 23 
พฤษภาคม 

2555 

ห้องประชุมเสลา 1  (ชั้น 1) อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  วิทยาลัย
เซาธ์อีสทบ์างกอก 

15 / 24 1. ฐานข้อมูล Passport GMID :  
Global Market Information 
Database โ ด ย   Neha Gupta, 
Business Development, บริษทั 
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คร้ังที่ 
วนัที ่เดือน 

พ.ศ. 
สถานทีป่ระชุม 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม 
(สถาบัน/
คน) 

การน าเสนอฐานข้อมูล / 
วทิยากร / บริษัท 

    

Euromonitor International, 
Singapore 
(www.Euromonitor.com) 
2. โปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ speexx โดย 
นายธกรกฤษ  ออมศิริ  บริษทั 
แอพลิเทค โซลูชัน่ จ  ากดั   

6 วนัพุธท่ี 8 
สิงหาคม 2555 

ห้องประชุม 5 – 2  ชั้ น  5   อาคาร
ส านกังานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

17 / 30 1. ฐานข้อมูล Britannica Online 
Acedemic Edition โดยคุณธนิกา  
 เจี ย รนั ย ไพ ศ าล , VP-Interna-
tional Media  บ ริ ษั ท   Nation 
International Edutainment 
Public Co., Ltd. 
2. ฐานข้อมูลของ ส านักพิมพ ์
Taylor & Francis โดย Mr. Wim 
Vander Putten Commercial 
Manager  และนางสาวพิกุลทอง 
ด วงป ระ สิ ท ธ์ิ  ผู ้จ ัด ก าร ฝ่ าย
ก า ร ต ล า ด  บ ริ ษั ท  โ ก ล บ
พับลิเคชั่นประเทศไทย  Globe 
Publication Pvt.Ltd 

7 วนัพุธท่ี 7 
พฤศจิกายน 

2555 

ห้องประชุม 1 – 308  ชั้น 3  อาคาร
อ า ทิ ต ย์   อุ ไ ร รั ต น์  (อ าค าร  1)  
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15 / 27 1. Essential and Resources  for 
Thai Private University Library    
- IEEE eLearning Library - 
SAGE Knowledge 
- Springer eBooks 
- Q group 
- Scifinder 
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คร้ังที่ 
วนัที ่เดือน 

พ.ศ. 
สถานทีป่ระชุม 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม 
(สถาบัน/
คน) 

การน าเสนอฐานข้อมูล / 
วทิยากร / บริษัท 

    -Turnitin 
โดย  คุณ รัฐ สิ ท ธ์ิ   พ งษ์ จ รูญ 
ผู ้จ ัดการฝ่ายขาย   บริษัท Book 
Promotion & Service จ ากดั   

8 วนัพุธท่ี 19 
ธนัวาคม 2555 

ห้องประชุม  มหาวิทยาลัยชินวตัร  
อาค าร  BBD ถนนวิภ าว ดี รัง สิ ต 
กรุงเทพมหานคร 

15 / 25 1. ฐานข้อมูล Turnitin โดย คุณ
รัฐสิทธ์ิ  พงษ์จรูญ  ผูจ้ดัการฝ่าย
ขาย   บริษทั Book Promotion & 
Service จ ากดั 

9 วนัพุธท่ี 20 
กุมภาพนัธ์ 

2556 

ห้องสัมมนาและฝึกอบรม ชั้ น  4 
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 

23 / 45 1. ทดลองตรวจสอบงานวจิยัและ
วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์จาก
ฐานข้อมูล Turnitin โดย คุณรัฐ
สิทธ์ิ   พงษ์จรูญ  ผู ้จ ัดการฝ่าย
ขาย   บริษทั Book Promotion & 
Service จ า กั ด 2. ฐ า น ข้ อ มู ล 
CEIC DATA โดยคุณธนกร  ชู
ศ รี จ ร ร ย า   Business 
Development Executive และคุณ
ณัฐนันท์   โกโรวาลา  บ ริษัท 
CEIC Data (ประเทศไทย) จ ากดั 

10 วนัศุกร์ท่ี 26 
เมษายน 2556 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  1  ชั้ น  2  อ า ค า ร
อ านวยการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

10 / 17 1. โครงการ “ความร่วมมือสรร
หาฐานข้อมูลออนไลน์ (Online 
Database)”  แนะน า “ฐานขอ้มูล 
Books 24x7” โ ด ย  น าย อ าค ม  
เจ น วิ ถี  ผู ้ จ ั ด ก า ร ฝ่ า ย ข า ย 
(ฐ าน ข้อ มู ลออน  ไลน์ ) จ าก 
บริษทั BOOKNETจ ากดั   

 
 



41 
 

2)  การสัมมนาวชิาการ เร่ือง  "Open Source Software กบังานห้องสมุด" วนัศุกร์ท่ี  
3 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 – 16.00 น.  ณ ห้องโสตทัศน์ 1  ชั้ น 5  ศูนย์สนเทศและหอสมุด 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ วทิยากรโดย นายประสิทธิชยั  เลิศรัตนเคหกาล  อาจารยธ์ญัพร  คงสิมะชาติ  
และคุณวรีนี  ทองเขาอ่อน  (รายละเอียดอยูใ่นวาระท่ี 3.5) 
  3)  สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบนัอุดม- ศึกษาเอกชน (อพส.) วนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2556 รายรับ 274,523.16 
บาท  รายจ่าย 21,847.00 บาท  คงเหลือ เป็นจ านวนเงิน  252,676.16  บาท 

2.1.11.2  รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน 4 กลุ่ม (สิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 
2556) 

 1) กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1.1)  สรุปโครงการพฒันาเวบ็ไซต์คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือ  

ข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
- การติดตามและประเมินผล 
1.  จดัท า Counter Number เพื่อใชใ้นการนบัจ านวนผูช้มท่ีเขา้ชมเวบ็ไซตข์อง อพส. และกลุ่ม 

งาน 
 
 
 

2.  ประเมินผลเวบ็ไซต ์อพส. และกลุ่มงาน โดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย Google Docs 
และส่งทางอีเมล์ให้สมาชิกกลุ่มงานต่างๆ มีผูต้อบแบบสอบถามกลบัคืน จ านวน  24 คน  สรุปผลการ
ประเมินเวบ็ไซต ์มีดงัน้ี 

-  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
   มีสถานภาพเป็นบรรณารักษ ์มีการเขา้ชมเวบ็ไซตเ์ป็นประจ า และเขา้ชมเวบ็ไซตบ์า้งเป็น 
   บางคร้ัง ในจ านวนเท่ากนั 
-  ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 4.13) 
-  ดา้นเน้ือหาเวบ็ไซต ์ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 4.19) 
-  ความพึงพอใจโดยรวมต่อเวบ็ไซต ์ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 4.33) ทั้งน้ี 
   ผูต้อบแบบถามมีขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต ์ดงัน้ี 
-  น่าจะมีบอร์ดประกาศหรือบอร์ดข่าวสารรวมของทุกหน่วยงาน 
-  อยากใหมี้การลงเวบ็ไซตท่ี์เป็นปัจจุบนัหลงัการประชุมกลุ่มงานของอพส. ทุกคร้ัง  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.  จัดหาวทิยากร   
      วทิยากร           :  คุณพชัราภรณ์  ผอ่งจิตร   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  
      ผูช่้วยวทิยากร  :  คุณสุรศกัด์ิ  พิชิตธนปัญญา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
                คุณธนพงศ ์ ศิริกระจ่าง  มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
                คุณชมชนก  สัตยต่์อชาติ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

     Site admin   :  คุณเสกสรรค ์ ปัญญาฐาน วทิยาลยัราชพฤกษ ์
 2.  ก าหนดวนัเวลาและสถานทีจั่ดอบรม     
      วนัองัคารท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ชั้น 
4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต วทิยาเขตพฒันาการ 
 3.  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและท าหนังสือเชิญอบรม 
      คณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ และตวัแทนจากกลุ่มงานต่างๆ  

4.  ได้มีการให้ Site admin จ าลองขอ้มูลเว็บไซต์ อพส. เพื่อเป็นตวัอย่าง ให้ผูเ้ขา้อบรมได้ใช้
ทดลองใชจ้ริง และใชป้ฏิบติัการ ระหวา่งการฟังบรรยาย ท่ี http://www.thaipul.org/site2/ 
สถานทีด่ าเนินการ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลยัเกษม 

บณัฑิต วทิยาเขตพฒันาการ 
งบประมาณ  ไม่ไดใ้ชง้บประมาณ [งบประมาณท่ีขออนุมติัไว ้จ  านวน 2,600  บาท (สองพนั 

หกร้อยบาทถว้น)] (ประธานกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ กล่าวขอบคุณ  
อาจารยบุ์ญญาพร มารุ่งเรือง ผูอ้  านวยการส านกับรรณสาร มหาวทิยาลยัเกษม 
บณัฑิต ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนและเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการจดัอบรม และขอ 
ขอบคุณทีมงานทุกท่านท่ีช่วยเตรียมการจดัอบรม) 

จ านวนผู้เข้าอบรม จ านวน 22 คน 
ประมวลภาพการอบรม 
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1.2) สรุปโครงการเปลีย่นผู้ให้บริการ Web Hosting 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.  คดัสรรผูใ้หบ้ริการเช่าใช ้Web Hosting และรูปแบบการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม  กลุ่มงานเทค-

โนโลยีสารสนเทศไดเ้สนอผูใ้ห้บริการ Web Hosting ช่ือ Fever-Hosting  ต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
พฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็น 
ชอบให้เปล่ียนผูใ้ห้บริการ Web Hosting  จาก CS Loxinfo เป็น Fever-Hosting (ตามรายงานการประชุม
กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  คร้ังท่ี 13/3/2/2555  วนัศุกร์ท่ี 16 มีนาคม 2555)     
 2.  วางแผนการด าเนินงาน และท า  Backup  จดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ของเวบ็ไซต ์อพส. ทั้งหมดจาก 
Web Hosting รายเดิม  
 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน และน าแจง้ต่อท่ีประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การประชุมคร้ังท่ี 13/3/2/2555 วนัศุกร์ท่ี 16 มีนาคม 2555   

3.  ช าระค่าเช่ากบัผูใ้หบ้ริการ Web Hosting รายใหม่ โดยใชช่ื้อโดเมนเดิม คือ thaipul.org 
 ช าระค่าเช่าให้กบัผูใ้ห้บริการ Web Hosting ช่ือ Fever-Hosting เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 เป็น
จ านวน 10,500 บาท (หน่ึงหม่ืนหา้ร้อยบาทถว้น) 

4.  ท าการโอนขอ้มูลในแต่ละส่วนท่ีไดท้  า Backup เก็บไว ้ข้ึนสู่ Server ของ Web Hosting ราย
ใหม ่คุณอุทิตย ์ พิมพา  รับมอบหมายเป็นผูรั้บผดิชอบในการโอนยา้ยขอ้มูลทั้งหมดใหเ้รียบร้อย 

5.  ตั้งค่า config  ต่างๆ ใหก้บัระบบ  เพือ่ใหใ้ชง้านไดด้งัเดิม 
คุณอุทิตย ์ พิมพา  รับมอบหมายเป็นผูรั้บผดิชอบในการตั้งค่า config  ต่างๆ ใหก้บัระบบ 

งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีขออนุมติั     10,000  บาท  
 งบประมาณท่ีใชจ้ริง     10,500  บาท 
 -  ค่าเช่า Hosting และพื้นท่ี ปีละ 4,900 บาท  รวม 2 ปี    9,800  บาท 
 -  ค่าต่ออายโุดเมนแนม ปีละ     350 บาท รวม 2 ปี       700  บาท 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถพัฒนาเว็บไซต์ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ลดค่าใชจ่้ายในการเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซต ์และใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
3. พื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลเวบ็ไซตเ์พียงพอและสามารถรองรับงานไดใ้นระยะยาว 

การติดตามและประเมินผล 
จดัตั้งทีมงานเพื่อเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแลและพฒันาเวบ็ไซต์ อพส. และในส่วนเวบ็ไซต์

ของกลุ่มงานท่ีตอ้งท าการ Monitor เวบ็ไซตอ์ยา่งต่อเน่ืองไว ้  
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1.3) สรุปโครงการแลกเปลีย่นความรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1.  ก าหนดหวัขอ้และจดัหาวทิยากรในการอบรม  2  หวัขอ้ ดงัน้ี 
  -  การประยกุตใ์ชง้านและติดตั้ง  Wordpress Advanced    
     (กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ สมาชิก อพส. ท่ีมีพื้นฐานการใช ้Wordpress และสมาชิก อพส. 
ท่ีสนใจ) 
     วทิยากร     คุณไพลิน  จบัใจ  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
                       คุณพชัราภรณ์  ผอ่งจิตร   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต          
  -  แนะน าโปรแกรมรหัส เปิดระบบห้องสมุดอัต โนมัติ   (Open source Library 
Automation)  โปรแกรม Senayan   
     (กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ สมาชิก อพส. ท่ีสนใจ) 
     วทิยากร     คุณรัตนาภรณ์  กาศโอสถ มหาวทิยาลยัรังสิต  
 2.  เอกสารประกอบการอบรม   
 3.  ด าเนินการอบรม  
 วนัองัคารท่ี  25  กนัยายน  2555  เวลา 13.30 – 16.00 น.  ณ หอ้งประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ   
ชั้น 2  อาคารส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัรังสิต  
 
ประมวลภาพการอบรม 
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สถานทีด่ าเนินการ หอ้งประชุม ดร.อุทยั  ทุติยะโพธิ  ชั้น 2  อาคารส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยั 

รังสิต 
การติดตามและประเมินผล 
 ติดตามและประเมินผลการเขา้อบรม โดยการแบ่งงานให้ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ส่วนร่วมในการดูแล
และพฒันาเวบ็ไซต ์อพส. จากขอ้มูลของเวบ็ไซตเ์ดิม ซ่ึงถูกโอนข้ึนไปไวบ้น Hosting รายใหม่นั้น ผูเ้ขา้
อบรมสามารถปรับปรุง / เพิ่มเติมขอ้มูล ปรับเปล่ียนรูปแบบเวบ็ไซตจ์ากเดิม ใหไ้ปเป็นรูปแบบใหม่ท่ีใช ้
งานไดง่้าย สะดวก ดูแลว้น่าประทบัใจมากกวา่รูปแบบเดิม 
 
                      เวบ็ไซต์รูปแบบเดิม                   เวบ็ไซต์รูปแบบใหม่ 
 

    
 

2)  กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
2.1)  การประชุม  มีการประชุม 2 เดือน/คร้ัง จ  านวน 8 คร้ัง 

หัวข้อ 

 ปรับปรุงท าเนียบนามกลุ่มงานบริการสารสนเทศต่อเน่ือง 
 ปรับปรุงระเบียบการยมืระหวา่งหอ้งสมุดอยา่งต่อเน่ือง 
 แจง้ขอ้มูลข่าวสารใหม่ ๆ ของแต่ละมหาวทิยาลยั/สถาบนั  
 แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบังานบริการสารสนเทศและงานบริการยมื-คืน 
 



46 
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2.2)   อบรมการสืบค้นข้อมูล 1 คร้ัง   
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555  อบรมการสืบคน้ฐานขอ้มูลเพื่อบริการตอบ 

ค าถาม ณ ห้อง Lab คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ หัวหมาก วิทยากร คุณประภาศรี ทองหล่ิม 
แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษทับุ๊คส์โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส 
รายละเอียดของเน้ือหาของฐานข้อมูลด้านต่างๆ   และมีการสาธิตเข้าใช้ฐานข้อมูล  ProQuest 
Dissertation and Theses Text    (PQDT) และฐานขอ้มูล ABI/Inform Complete  อยา่งละเอียด ผูเ้ขา้ร่วม
อบรมทั้งหมด 16 คน จาก 14 สถาบนั 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 บรรณารักษผ์ูใ้ห้บริการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์มีประสบการณ์ ทกัษะ และเทคนิคการสืบคน้
เพิ่มมากยิ่งข้ึน และทราบถึงการค้นหาข้อมูลเชิงลึก เป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยท่ีไม่ได้บอกรับ
ฐานขอ้มูลแนะน าผูม้าขอใชบ้ริการไดต้รงกบัความตอ้งการมากยิง่ข้ึน  

2.3)   ศึกษาดูงาน  1 คร้ัง 
วนัพฤหสับดีท่ี 11 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบนั 

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ส านกับรรณสารการพฒันา (นิดา้) จ านวน 34 คน 19 สถาบนั 
สรุปผลการศึกษาดูงานจากแบบประเมิน  
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ศึกษาดูงาน จ านวน 34 คน ตอบแบบประเมิน จ านวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 

100  ผลการประเมินจากแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ในประเด็น ประเมิน ความ
พึงพอใจ และการเขา้ร่วมอบรมโครงการ ศึกษาดูงาน ดา้นงานบริการสารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย 4.00 อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด   

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ    
1. ไดแ้นวคิดในการพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบ e-ต่างๆ  
2. ไดแ้นวคิดการพฒันาส่งเสริมการท างานของบุคลากร จากแรงบนัดาลใจท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

เร่ืองความกระตือรือร้น การใส่ใจในงานของบรรณารักษแ์ละเจา้หนา้ท่ีของหอ้งสมุด  
3. ไดแ้นวคิดดา้นบริการท่ีน่าสนใจของส านกับรรณสารการพฒันา NIDA น ามาปรับประยกุต ์

ใหเ้หมาะสมกบัปริบทของหอ้งสมุดเพื่อความสะดวก รวดเร็วทนัเวลาตามความตอ้งการ  
4. การออกแบบและการจดัการดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้สีสัน ทนัสมยั มีบรรยากาศท่ี 

ดึงดูดผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมุดใหเ้ขา้ไปใชบ้ริการ  
5. แนวคิดการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับกบัการท างาน และการบริการท่ีมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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2.4)  แลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์งานบริการสารสนเทศร่วมกัน ในหัวข้อ 
            2.4.1) การบริการเชิงรุก 

ตวัแทนจากส านกัหอสมุดฯ  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  ไดเ้ล่าถึงประสบ- 
การณ์ในการจดัการบริการในรูปแบบท่ีเป็นเชิงรุก  

- บริการ Thesis Service,     
- บริการ Books on Face,    
- บริการ Current Content,     
- บริการ Book Delivery,     
- โครงการวทิยานิพนธ์หาง่ายใชส้ะดวก,  
- โครงการรับประกนัความรวดเร็วในการน าหนงัสือข้ึนชั้น  ภายใน 3 ชัว่โมง   
ตวัแทนจากส านกัหอสมุดฯ  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั   ไดเ้ล่า ถึงประสบการณ์ในการจดับริการ

หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 
             2.4.2) การจัดกจิกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ตวัแทนจากส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดเ้ล่าถึงประสบ- 
การณ์ในการจดักิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการใชห้อ้งสมุด    ประกอบดว้ย  

- การจดักิจกรรมต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส   
- การจดันิทรรศการ   
- การจดัปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุด    
- การจดัอบรมการสืบคน้ฐานขอ้มูลแก่อาจารยแ์ละนกัศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรี  และ 
    บณัฑิตศึกษา เป็นตน้  
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
1. บุคลากรของแต่ละสถาบนัไดน้ าแนวทาง  และวธีิการต่าง ๆ  ไปปรับใชก้บัหน่วยงาน/ 

สถาบนัของตนเอง  ใหเ้กิดประสิทธิผล  
 2.   เกิดความสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งบุคลากรของแต่ละสถาบนั  ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง
กนัและกนั  
   2.5)  โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในระดับปฏิบัติการ ทั้งหมด 8 คร้ัง  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
1. ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการบริหารงาน การจดัและใหบ้ริการ  
2. เกิดวสิัยทศัน์ใหม่ๆ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคจ์ากการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น  

แลประสบการณ์ระหวา่งกนั  
3. น าความรู้ในดา้นต่างๆ ของรูปแบบหอ้งสมุดสมยัใหม่ มาเป็นแนวทางการพฒันาหอ้งสมุด 

ตนเอง  
4. น าแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาการใหบ้ริการดว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัต่างๆ มาปรับปรุงการ 

ใหบ้ริการ  
5. ไดท้ราบแนวทางในการพฒันาการให้บริการขอ้มูลต่าง ๆ ผา่นเวบ็ไซต ์ 
6. ไดแ้นวคิดและรูปแบบการจดัสถานท่ี สภาพแวดลอ้มท่ีดีมาปรับใช ้เพื่อสร้างความรู้สึก 

ประทบัใจใน บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มของหอ้งสมุด  
7. ไดเ้ห็นการจดัการ/การใหบ้ริการหอ้งสมุดมีชีวิต ฯลฯ  
สรุป ผลการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามแผนทีก่ าหนดไว้  ทั้ง 4 โครงการ 
1. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการบริการเชิงรุก และการส่งเสริมการอ่าน 
2. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งหอ้งสมุดในระดบัปฏิบติัการ 
3. โครงการอบรมการสืบคน้ฐานขอ้มูล 
4. โครงการศึกษาดูงาน  
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
1. มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์  
2. มีโอกาสสร้างความร่วมมือและกระชบัความสัมพนัธ์มากยิง่ข้ึน  
3. ไดแ้นวทางในการน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานของตนเอง  
4. ไดแ้นวคิดในการพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการและน าเสนอบริการทรัพยากร 

สารสนเทศในรูปแบบต่างๆระหวา่งหอ้งสมุด  
5. ไดแ้นวคิดการบริหารจดัการดา้นการเงิน งบประมาณ เพื่อการพฒันาหอ้งสมุด  
ข้อเสนอแนะ  
ผูบ้ริหารห้องสมุดควรให้ความส าคญัสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสามารถมาเขา้ร่วม

ประชุมในกลุ่มคณะท างาน  เพื่อใหเ้กิดการขยายความร่วมมือใหเ้กิดข้ึนตามเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง  
การสรรหาประธานกลุ่มงานคนใหม่  
เน่ืองจากในการประชุมคร้ังสุดทา้ยมีผูเ้ขา้ประชุมนอ้ยจึงไม่สามารถสรรหา ประธานคนใหม่ได ้ 

และผูแ้ทนกลุ่มส่วนใหญ่บอกวา่คร้ังต่อไปไม่ทราบวา่จะไดม้าประชุมหรือไม่  ทางกลุ่มงานจึงไดข้อร้อง
ให้อาจารย์นฤมล พฤกษ์ศิลป์ รักษาการประธานชัว่คราว เพื่อไปสรรหาประธานพร้อมคณะท างานชุดท่ี 
14 ต่อไป 

3)  กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.1)  รายนามคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายฯ   กลุ่มงานพฒันา 

ทรัพยากรสารสนเทศ 
ประธานทีป่รึกษากลุ่มงาน อาจารยสุ์ชญัญา  จีระพนัธ์ุ 
ประธานกลุ่มงานฯ  นางดาวรัตน์  แท่นรัตน์     
รองประธาน   นางจนัทร์ฉาย  วรีะชาติ 
เลขานุการ   นางสาวดุษษา  โชติกวบูิลย ์                

3.2)  การประชุม      มีการประชุม 10 คร้ัง   
3.3)  แผนการด าเนินงานของกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
        3.3.1) โครงการความร่วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  (ส่ือ 

ส่ิงพมิพ์ ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ส่ือมัลติมีเดีย และฐานข้อมูล) 
ฐานขอ้มูลจากการส ารวจ  มี  45 ฐานขอ้มูล และไดผ้า่นความคิดเห็น 

จากตวัแทนกลุ่มงานถึงความสนใจและความตอ้งการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัฐานขอ้มูล และขอ้มูลท่ี
ไดรั้บความสนใจมากท่ีสุด 3 ฐานขอ้มูล คือ 

1. ฐานขอ้มูล Turnitin  
2. ฐานขอ้มูล JSTOR 
3. ฐานขอ้มูล EMERALD Management Plus  
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ ทางกลุ่มงานฯ ไดท้  าการประเมินผลความพึงพอใจต่อ

ความร่วมมือการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศฯ ซ่ึงผลการการประเมินพบวา่ สมาชิกกลุ่มงานพฒันาฯ มี
ระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.17  หรือคิดเป็นร้อยละ 83.34 

  3.3.2) โครงการแลกเปลีย่นทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ด้รับอภินันทนาการ 
สรุปจ านวนรายช่ือหนงัสืออภินนัทนาการแต่ละสถาบนั 

       รอบที ่1   จาก 9 สถาบนั      745  ช่ือเร่ือง 1,067  เล่ม 
- จ  านวนรายช่ือหนงัสือท่ีมีการแลกเปล่ียนแลว้          17  ช่ือเร่ือง            17  เล่ม 
รอบที ่2  จาก 5 สถาบนั     250  ช่ือเร่ือง    448  เล่ม 
ส าหรับรายช่ือหนังสือท่ียงัไม่มีการแลกเปล่ียน ทางกลุ่มงานได้ลงมติให้ด าเนินการต่อไปใน

ระยะ 2ในกรรมการชุดต่อไป  โดยท าโครงการบริจาคทรัพยากรฯใหก้บัหน่วยงานการศึกษา ซ่ึงทางกลุ่ม
งานไดร้ายช่ือ สถาบนัท่ีรับบริจาคคือ วทิยาลยัเทคโนโลยวีบูิลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)  

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ ทางกลุ่มงานฯ ได้ท าการประเมินผลความพึงพอใจต่อ

โครงการแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรั้บอภินนัทนาการ ซ่ึงผลการการประเมินพบวา่ สมาชิก
กลุ่มงานพฒันาฯ มีระดบัความพึงพอใจในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย  4.56   จากแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา
ทั้งส้ิน 22 ฉบบั จาก 30 ฉบบัหรือคิดเป็นร้อยละ  73.33 

  3.3.3)  โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกระบวนการจัดหา 
จากการประชุมคณะท างานใหค้วามรู้ระหวา่งสถาบนัในการปฏิบติั  

งานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ และจากการศึกษาดูงานหอ้งสมุดสถาบนัต่างๆ  รวม 8 สถาบนั ดงัน้ี 
1. ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั หวัหมาก 
2. ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 
3. ส านกัหอสมุดกลาง  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
4. ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
5. ส านกัหอสมุดกลาง  มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์
6. ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
7. ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกริก 
8. ส านกับรรณสาร มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
กลุ่มงานไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าความรู้ขยายผลสู่การปฏิบติั  ไดมี้โอกาสถ่ายทอดประสบ- 

การณ์ร่วมกนัและน าความรู้ท่ีไดรั้บ ไปประยกุตใ์ชก้บังานท่ีปฏิบติัได ้
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ ทางกลุ่มงานฯ ได้ท าการประเมินผลความพึงพอใจต่อ

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการจดัหา ซ่ึงผลการการประเมินพบวา่ สมาชิกกลุ่มงานพฒันาฯ 
มีระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.43  จากแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทั้งส้ิน 30 ฉบบั จาก 
30 ฉบบัหรือคิดเป็นร้อยละ 100%  

ข้อเสนอแนะ 
• ควรประชาสัมพนัธ์เพื่อใหผู้เ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตข์องกลุ่มงานต่างๆ 
• ควรมีการเก็บสถิติผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์
สรุป 
จากผลการประเมินโครงการต่างๆ ทุกโครงการได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  ทุก

โครงการมีประโยชน์อยา่งยิ่งในการปฏิบติังาน  และเป็นการพฒันาบุคลากรในวิชาชีพท่ีสามารถน าไป
ประยกุตแ์ละเป็นแนวทางในการปฏิบติังานได ้

 

  
  

  
 

3.4)  รายงานการสรรหาประธานกลุ่มงานฯประจ าปี 2556-2558 
 สืบมาจากกลุ่มงานไดรั้บแจง้ทาง E-mail และทางโทรศพัทจ์ากเลขานุการ 

คนท่ี 1 (คุณไพจิตร เกิดอยู่) ว่าในการประชุมคร้ังสุดท้าย (30 พ.ค. 56) ขอให้ทางกลุ่มงานฯ สรรหา
ประธานคนใหม่ และในท่ีประชุมไดใ้ชแ้นวทางการสรรหาคือ  
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1. พิจารณาความสมคัรใจ 
2. พิจารณาความเหมาะสม 
3. พิจารณาจากสมาชิกท่ีลาประชุมและไดโ้ทรศพัทเ์พื่อทาบทาม 

มติที่ประชุมพิจารณาให้อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเตาชู  จาก มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  เป็นประธาน
ในวาระปี 2556-2558 

4)  กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
            สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

นางไพจิตร เกิดอยู ่ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  เป็นประธานกลุ่มงาน  
นางสาวรัศมี ประทา  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั     เป็นรองประธาน  
นางสาวกลัยรักษ ์ชุมเปีย  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นเลขานุการ 

มีผลการด าเนินโครงการ ดงัน้ี 
4.1)  โครงการรวบรวมหัวเร่ืองใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อก าหนดหวัเร่ืองใหม่ใช ้

ประโยชน์ร่วมกนั ท างานไดร้วดเร็วข้ึน มีหวัเร่ืองใชก้บัส่ิงพิมพไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
ผลการด าเนินงาน  กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไดเ้สนอหวัเร่ืองเพื่อพิจารณาทั้งหมด  

74 หัวเร่ือง ผ่านการพิจารณา 47  หัวเร่ือง และรอการพิจารณา จ านวน 27 หัวเร่ือง ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายและตวับ่งช้ีความส าเร็จ โครงการน้ีกลุ่มไดพ้ิจารณาใหเ้ป็นโครงการต่อเน่ืองต่อไป 

4.2)  โครงการความร่วมมือการจัดการหนังสือค้าง [Backlogs] โครงการน้ีเป็น 
โครงการจดัการหนังสือท่ีเขา้มาในห้องสมุดด้วยวิธีการต่าง ๆ และยงัไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
หมวดหมู่และท ารายการใหบ้ริการ เป็นผลเสียเกิดข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการ กลุ่มงานไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ในแต่
ละสถาบนัในการจดัการหนงัสือคา้งเพื่อเป็นแนวทางใหส้ถาบนัอ่ืน ๆ จดัการหนงัสือคา้งได ้ในปี 2554 -
2556 ไดด้ าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก 4 สถาบนั คือ  

4.2.1) ศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีวธีิการ 
จดัการหนงัสือคา้งโดยการจดัโครงการก าหนดการวิเคราะห์หมวดหมู่ตามจ านวนท่ีมีหนงัสือคา้งโดยใช้
งบประมาณเป็นค่าล่วงเวลาให้แลว้เสร็จตามก าหนดและงบประมาณ และจะไม่มีการคา้งหนงัสือโดย
ก าหนดการจดัหาและการออกบริการเป็นเปอร์เซ็นตท่ี์เหมาะสม  

4.2.2) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต หนงัสือทัว่ไปด าเนินการลง 
ทะเบียน และรายการทางบรรณานุกรมเบ้ืองตน้ลงฐานขอ้มูล เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการจะด าเนินให้แลว้เสร็จ
ภายใน 1 ชั่วโมง นอกจากนั้นส่ิงพิมพ์ประเภทงานวิจยั จะเปล่ียนระบบหมวดหมู่จาก LC เป็น Local 
Call Number เช่น วจ ART ศ62ด94 2547 (รหัสงานวิจยั  อกัษรย่อคณะ อกัษรตวัแรกผูแ้ต่ง เลขผูแ้ต่ง 
อกัษรตวัแรกช่ือเร่ือง เลขอกัษรช่ือเร่ือง ปีการศึกษางานวจิยั)   

4.2.3) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ก าหนดนโยบายการ 
คดัเลือกหนงัสือท่ีไดรับบริจาคท่ีรัดกุม ชดัเจน เน้ือหาตอ้งทนัสมยั ลดฉบบัซ ้ า และจ าหน่ายออก แลว้ 
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ระดมบรรณารักษห์มุนเวียนจากแผนกอ่ืน ๆท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์หมวดหมู่ช่วยด าเนินการ 
สัปดาห์ละ 3-4 วนัจนกวา่หนงัสือคา้งจะแลว้เสร็จ  

4.2.4) ศูนยบ์รรณสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ไดล้ดภาระงานการจดัซ้ือหนงัสือของบรรณารักษ์งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศไปยงัหน่วยงานอ่ืน
เพื่อใหบ้รรณารักษรั์บงานวเิคราะห์หมวดหมู่ ส าหรับหนงัสือภาษาจีน อาจารยค์ณะภาษาและวฒันธรรม
จีนช่วยวเิคราะห์เน้ือหา 

4.3)  โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อบริการสังคม  
ส่งเสริมการอ่านใหเ้ด็กท่ียงัดอ้ยโอกาส และแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศสู่ชุมชน 
 ผลการด าเนินงาน ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 สิงหาคม 2555 กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตท่ีจดัออกค่ายอาสาพฒันาห้องสมุดเพื่อน้องท่ีด าเนินการต่อเน่ืองใน
ชนบทเป็นปีท่ี 3 ไดจ้ดัหาหนงัสือ จ านวน 1,034 เล่ม วารสาร 214 ฉบบั ส่ือโสตทศัน์ 18 รายการ และ
อุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก รวมทั้งเส้ือผา้ ขนม มอบให้ กับโรงเรียนบึงเทพยา อ.บางน ้ าเปร้ียว จ.
ฉะเชิงเทรา ไดด้ าเนินการบรรลุตามวตัถุประสงค ์ส าหรับโครงการน้ีกลุ่มงานจะด าเนินการต่อเน่ืองใน
วาระต่อไป 

4.4)  โครงการเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
[Facebook] มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างคณะท างานกลุ่ม ให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร 
 ผลการด าเนินงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ไดใ้ช ้facebook ในการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างกลุ่มได้เป็นอย่างดี เช่น การติดต่อส่ือสารการนัดประชุมกลุ่ม การติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการซ่ึงเป็นเพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารอีกช่องทางหน่ึง 

2.1.11.3  สรุปผลการสรรหาประธาน อพส. ชุดท่ี 14 
จากการสรรหาประธาน อพส. ชุดท่ี 14 โดยส่งจดหมายเสนอสรรหาประธาน อพส. ชุด 

ท่ี 14 จ  านวน 62 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนมา 17 ฉบบั สรุปผลดงัน้ี 
 

 
 

ดร.มลวิลัย์  ประดิษฐ์ธีระ  ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดค้ะแนน 
เสียง 7 เสียง ล าดบัท่ี 1 เป็นประธาน อพส. คนใหม่   
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2.1.11.4  สรุปผลการสรรหาประธานกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน ชุดใหม ่
 1)  กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 อาจารยไ์พลิน  จบัใจ    มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ       ประธาน 
นายสุรศกัด์ิ  พิชิตธนปัญญา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร    รองประธาน 
นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   เลขานุการ 

 2)  กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
อาจารยน์ฤมล  พฤกษศิ์ลป์   มหาวทิยาลยัรังสิต    รักษาการประธาน 

 3)  กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
อาจารยศิ์ริรัตน์  บุญเตาชู   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต    ประธาน 

4)  กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
นางไพจิตร  เกิดอยู ่   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ รักษาการประธาน

 ผูแ้ทนจากส านกัหอสมุด   มหาวทิยาลยัรังสิต     รองประธาน 
นางสาวกลัยรักษ ์ ชุมเปีย   มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รักษาการเลขานุการ 
2.1.11.5  รายงานการสัมมนาวชิาการ เร่ือง  "Open Source Software กบังานห้องสมุด" 

สรุปผลการสัมมนาทางวชิาการเร่ือง “Open Source Software กบังานห้องสมุด”  วนั 
ศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องโสตทัศน์ 1  ชั้น 5  ศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑิตย ์โดยศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง  “Open Source Software กับงานห้องสมุด” จดั
โดยคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดม ศึกษาเอกชน (อพส.) ร่วมกบั
ศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมการสัมมนาทางวิชาการและ
ผูเ้ขา้ฟังการสัมมนา จ านวน 54 คน   

การสัมมนาวิชาการเร่ือง “Open Source Software กับงานห้องสมุด” ประกอบดว้ยโปรแกรม
ห้องสมุดอตัโนมติัเสนายนั (Senayan Library Automation System)  วิทยากรโดย นายประสิทธิชยั  เลิศ
รัตนเคหกาล  และโปรแกรมห้องสมุดอตัโนมติั Open Source “PMB” วิทยากรโดย อาจารยธ์ญัพร  คงสิ
มะชาติ และคุณวรีนี  ทองเขาอ่อน  
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 2.2  การสัมมนาทางวชิาการคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน 
อดุมศึกษาเอกชน 

 
การสัมมนาวิชาการเร่ือง “Open Source Software กับงานห้องสมุด” จดัข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 3 

พฤษภาคม 2556 ณ หอ้งโสตทศัน์ 1 ศูนยส์นเทศและหอสมุด 
 

ศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ร่วมกบัคณะอนุกรรมการพฒันาระบบ
และเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  สสอท. จดัสัมมนาวชิาการเร่ือง Open Source Software 
กบังานหอ้งสมุด ข้ึน  โดยเนน้โปรแกรม Open Source 2 โปรแกรม คือ 
  1. SLIMS Senayan Open Source Library Management System 
  2. ILS Open Source – PMB 

โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกโปรแกรมห้องสมุดอตัโนมติั ส าหรับน าไปปรับใช้
กับงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยแต่ละแห่ง ท่ีก าลังเลือกโปรแกรมห้องสมุดไปใช ้ 
นอกเหนือจากโปรแกรมเชิงพาณิชย ์(Commercial Software) 

 
SLIMS Senayan Open Source 

เป็นโปรแกรมห้องสมุดอตัโนมติัโอเพนซอร์สประเภท Web-based ของประเทศอินโดนีเซีย 
พฒันาโดยกระทรวงศึกษาธิการของอินโดนี-เซีย ในปี พ.ศ. 2552 โปรแกรมน้ีได้รับรางวลัชนะเลิศ
ส าหรับการพฒันาโปรแกรมโอเพนซอร์สของประเทศอินโดนีเซีย รองรับการใช้งานหลายภาษา คือ  
ภาษาอินโดนีเซีย องักฤษ สเปน เยอรมนั อารบิค ไทย จีน มาเลเซีย ฯลฯ ปัจจุบนัมีห้องสมุดประชาชน 
ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดอุดมศึกษา น าไปใช้ทัว่โลกมากกว่า 300 แห่ง ประเทศอินโดนีเซียน าไปใช้
มากกวา่ 200 แห่ง  

Senayan คือ ระบบห้องสมุดอตัโนมติั มีคุณสมบติั ท างานผสมระหวา่งห้องสมุดอตัโนมติั
กบัห้องสมุดดิจิทัล มีการเก็บข้อมูลดิจิทลัและมลัติมีเดีย พร้อมลงรายการบรรณานุกรม สอดคล้อง 
AACR 2  โดยใช ้Metadata MODS ของ Library   of Congress ของสหรัฐอเมริกา 

ส าหรับภาษาไทย คนพัฒนา คือ นายประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล บรรณารักษ์ของ
ส านกัหอสมุดแห่งชาติ ท่ีไดเ้ร่ิมพฒันาโปรแกรม Senayan เป็นภาษาไทย ตั้งแต่เรียนปริญญาโท และท า
วทิยานิพนธ์ส่งอาจารย ์ท่ีเชียงใหม่ 

เม่ือมาท างานท่ีหอสมุดแห่งชาติ นายประสิทธิชยั เลิศรัตนเคหกาล ไดพ้ฒันาโปรแกรมให้
สามารถใชง้านไดจ้ริง และไดติ้ดตั้งท่ี  
  - หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค 11 สาขา 
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  - หอสมุดด ารงราชานุภาพ (กรุงเทพฯ) 
- ฐานขอ้มูลหนงัสือภาษาจีน ส านกัหอสมุดแห่งชาติ  

  - มหาวทิยาลยัเนชัน่  
  - วทิยาลยัราชพฤกษ ์
  - วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม (สยามเทค) 
  - สหบรรณานุกรมแห่งชาติสาขาส่วนภูมิภาค 11 แห่ง 
   - หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จนัทบุรี 
  - หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัรังสิต 
  - หอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

 
ILS Open Source - PMB 

โปรแกรม PMB พฒันาโดยนกัคอมพิวเตอร์ ชาวฝร่ังเศส ช่ือ Francois Lemardrand และเปิด
ใหโ้ปรแกรมน้ี เป็น GNU Public License 

คุณวีรนี  ทองเขาอ่อน เดิมท างานอยูบ่ริษทัคอมพิวเตอร์ไดล้าออก (เบ่ืองาน?) และไดศึ้กษา
โปรแกรมห้องสมุดอตัโนมติั PMB เพราะ      คุณวรีนี มีพื้นความรู้ภาษาฝร่ังเศสในระดบัดี  จึงไดพ้ฒันา
และน ามาเผยแพร่  โปรแกรม PMB เป็น Cloud hosting และ web-based interface อย่างง่าย ใช้ feature 
web 2.0 มี moduls ครบงานส าคญัของหอ้งสมุด 

หอ้งสมุดท่ีใชโ้ปรแกรมตวัน้ี เช่น มหาวทิยาลยัชินวตัร  ห้องสมุดโรงเรียน และหอ้งสมุด
เฉพาะหลายแห่ง เช่น วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล  
 
การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาวชิาการ 

การสัมมนาทางวชิาการฯ ไดป้ระเมินผลการสัมมนาทางวิชาการ โดยแจกแบบสอบถาม จ านวน 
56 ชุด ไดก้ลบัคืนมา 56 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 มีการก าหนดค่าคะแนน ดงัน้ี 
 4.50-5.00    หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัขอ้การประเมิน ระดบัมากท่ีสุด 
 3.50-4.49    หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัขอ้การประเมิน ระดบัมาก 
 2.50-3.49    หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัขอ้การประเมิน ระดบัปานกลาง 
 1.50-2.49    หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัขอ้การประเมิน ระดบันอ้ย 
 1.00-1.49    หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัขอ้การประเมิน ระดบันอ้ยท่ีสุด 
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สรุปผลการประเมินความคิดเห็นจากการสัมมนาทางวชิาการ 
 

หัวข้อการประเมิน 

โปรแกรม 
Senayan 

โปรแกรม 
Open Source “PMB” 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 
ความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 
ความคิดเห็น 

    1.1 เน้ือหาสาระท่ีท่านไดรั้บ 4.07 มาก 4.18 มาก 
    1.2 ความรู้ใหม่และทนัสมยั 3.98 มาก 4.23 มาก 
    1.3 เอกสารประกอบการบรรยาย 3.46 ปานกลาง 3.54 มาก 
    1.4 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 3.73 มาก 4.13 มาก 
    1.5 เน้ือหาและล าดบัการน าเสนอ 3.86 มาก 4.07 มาก 
    1.6 ความเหมาะสมของเวลา 3.84 มาก 3.84 มาก 
    1.7 บรรยากาศโดยทัว่ไป 4.09 มาก 3.98 มาก 
 3.86 มาก 4.00 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม   3.93  ระดับมาก 
 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าการประเมินผลโครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง  "Open Source 

Software กับงานห้องสมุด"  มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวม 3.93  มีความคิดเห็นในระดบัมาก  และในรายขอ้
การประเมิน พบวา่ 

โปรแกรมห้องสมุดอตัโนมัติเสนายัน  มีบรรยากาศโดยทัว่ไปในการร่วมฟัง มีค่าเฉลีย่สูงสุด4.09  
มีความคิดเห็นในระดับมาก  รองลงมา เน้ือหาสาระท่ีไดรั้บ และความรู้ใหม่และทนัสมยั มีค่าเฉลีย่ 4.07 
และ  3.98 มีความคิดเห็นในระดับมาก ตามล าดบั   
 โปรแกรม Open Source “PMB”  ไดรั้บความรู้ใหม่และทนัสมยัจากวิทยากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.23 มีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมา เน้ือหาสาระท่ีไดรั้บ และมีเทคนิคการถ่ายทอดของวิทยากร 
มีค่าเฉลีย่ 4.18 และ 4.13 มีความคิดเห็นในระดับมาก ตามล าดบั   

ข้อเสนอแนะ 
 ชอบโปรแกรม PMB และได้ความรู้ ความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีในวิชาชีพ ขอบคุณ
คณะกรรมการท่ีผลกัดนัให้การสัมมนาวิชาการ ท่ีนัง่ไม่เหมาะสมไม่มีท่ีวางกระดาษส าหรับจดบนัทึก  
วทิยากรแนะน าความรู้เพิ่มเติมท่ีหลากหลายท าใหเ้สียเวลา และมีอีกหลายระบบท่ีดีกวา่ PMB 
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สรุปค่าใช้จ่ายการสัมมนาทางวชิาการ 
1. ค่าอาหารว่าง   

 ขนม (เชา้-บ่าย) 1,515 บาท 
 ผลไม ้(เชา้-บ่าย) 450 บาท 
 เคร่ืองด่ืม (น ้าผลไม ้กาแฟ โอวลัติน น ้าด่ืม) 1,350 บาท 
 น ้าถว้ย + น ้าแขง็ 280 บาท 
 เบด็เตล็ด 405 บาท 
 รวม 4,000 บาท 

2. ค่าวทิยากร 2 คนๆ ละ 2,000 บาท = 4,000 บาท 
  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน               8,000  บาท  (แปดพนับาทถ้วน) 
 

 
ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา 
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โครงการการสัมมนาวชิาการเร่ือง “Open Source Software กบังานห้องสมุด” 
 
1.  ช่ือโครงการ         โครงการการสัมมนาวชิาการ เร่ือง “Open Source Software กบังานหอ้งสมุด” 
2.  ช่ือผู้รับผดิชอบ    คณะอนุกรรมการพฒันาระบบเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
        และศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   
3.  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเปิดโอกาสใหบ้รรณารักษข์องหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ซ่ึงกนัและกนั 

2. เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองโปรแกรม Open Source Software  ท่ีน ามาพฒันาใชก้บังานห้องสมุด คือ 
Open Source “PMB”  และ Senayan Library Automation 
4.  วนั เวลา และสถานทีจั่ด  
 วนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม  2556  ณ หอ้งโสตทศัน์ 1  ชั้น 5  ศูนยส์นเทศและหอสมุด  มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
5.  เน้ือเร่ือง 

1.  โปรแกรมห้องสมุดอตัโนมติั Open Source “PMB” 
2.   โปรแกรมห้องสมุดอตัโนมติัเสนายนั (Senayan Library Automation) 

6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 1.  จดัท าแผนและโครงการสัมมนาวชิาการ 
 2.  ประชุมปรึกษาร่วมกนัเพื่อพิจารณา หวัขอ้เร่ือง  
 3.  ติดต่อและทาบทามวทิยากร 
 4.  ก าหนดวนัท่ีและสถานท่ีจดัสัมมนาวชิาการ 
 5.  ออกหนงัสือเชิญวทิยากรและผูเ้ขา้สัมมนาของห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 6.  ด าเนินการสัมมนา 
 7.  ประเมินผลการสัมมนา 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  บรรณารักษห์อ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
2.  ไดรั้บความรู้เร่ืองโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั Open Source “PMB” และ โปรแกรม 

หอ้งสมุดอตัโนมติัเสนายนั (Sanayan Library Automation) 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายการสัมมนาทางวชิาการ 
เร่ือง “Open Source Software กบังานห้องสมุด” 

วนัที ่  3  พฤษภาคม  2556 
******************** 

 
 
1.  อาหารว่าง 
 1.1  ขนม  เชา้ 80*12  = 960 บาท 
    บ่าย 80*12  = 960 บาท 

1.2  ผลไม ้  เชา้ (ชมพู)่  = 150 บาท 
    บ่าย (แคนตาลูป) = 200 บาท 

1.3  กาแฟ  2 ห่อ  = 300 บาท 
             โอวลัติน  2 ห่อ  = 300 บาท 
 1.4  ภาชนะรวม     = 419 บาท 
  -  แกว้กระดาษ     212 บาท 
  -  จานกระดาษ           80 บาท 
  -  ชอ้นกาแฟ         13 บาท 
  -  กระดาษทิชชู           40 บาท 
  -  ส้อมผลไม ้          14 บาท 
  -  น ้าแขง็          40 บาท 
 1.5  น ้าแกว้   4  กล่องๆ ละ  60 บาท  = 240 บาท 

1.6  เบด็เตล็ด     = 471 บาท 
     รวม  =         4,000 บาท 
 
2.  ค่าวทิยากร 
 2.1  ค่าวทิยากร    ( 2  คนๆ ละ 2,000 บาท)  =           4,000 บาท 
     รวมทั้งส้ิน =            8,000 บาท 
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ก าหนดการสัมมนาวชิาการ 
เร่ือง “Open Source Software กบังานห้องสมุด” 

วนัศุกร์ที่  3  พฤษภาคม  2556 
ณ ห้องโสตทัศน์ 1   ช้ัน 5  ศูนย์สนเทศและหอสมุด  มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 

*********************************** 
 
 
เวลา 9.00 – 9.50  น.   - ลงทะเบียน 
เวลา  9.00 – 9.50 น.  - อาหารวา่ง 
เวลา  9.50 – 10.00 น. - พิธีเปิด 
   ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์ สินลารัตน์   

รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เป็นประธานเปิดการ 
สัมมนา 

เวลา 10.00 – 12.00  น.     - โปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติัเสนายนั(Senayan Library Automation) 
   วทิยากร : นายประสิทธิชยั  เลิศรัตนเคหกาล 
   บรรณารักษ ์ ส านกัหอสมุดแห่งชาติ 
เวลา 12.00 – 13.30 น. - อาหารกลางวนั (ตามอธัยาศยั) 
เวลา  13.30 – 15.30 น. - โปรแกรมห้องสมุดอตัโนมติั Open Source “PMB” 
   วทิยากร : อาจารยธ์ญัพร  คงสิมะชาติ และคุณวรีนี  ทองเขาอ่อน 
เวลา  15.30 น.    - ปิดการสัมมนาวชิาการ 
 

 
***************************** 
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2.3 การด าเนินงานของกลุ่มงาน 
2.3.1 กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) รายช่ือคณะท างานกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (วาระ สิงหาคม 2554 – กรกฎาคม  
2556)  มีดงัน้ี      

1.1) น.ส.ไพลิน  จบัใจ   มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประธาน 
1.2) นายสุรศกัด์ิ  พิชิตธนปัญญา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร        รองประธาน 
1.3) น.ส.ขนิษฐา  ภมรพิพิธ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์            เลขานุการ 
1.4) นายเสกสรร  ปัญญาฐาน วทิยาลยัราชพฤกษ ์            คณะท างาน 
1.5) น.ส.พชัราภรณ์  ผอ่งจิตร มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต                       คณะท างาน 
1.6) นายเมธี  รัตนดี   มหาวทิยาลยัธนบุรี            คณะท างาน 
1.7) น.ส.รัตนาภรณ์  กาศโอสถ มหาวทิยาลยัรังสิต            คณะท างาน 
1.8) น.ส.กมลชนก  เวยีงววิฒัน์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ            คณะท างาน 
1.9) น.ส.ชมชนก  สัตยต่์อชาติ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น          คณะท างาน 
1.10) น.ส.จุฑาทิพย ์ นิยมรัตน์ สถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์          คณะท างาน 
1.11) น.ส.อญัชลี  สากระแสร์ มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย          คณะท างาน 
1.12) นายสรกิจ  ลามาตย ์   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย          คณะท างาน 
1.13) นายสุดารัตน์  ชา้งเช้ือวงษ ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย          คณะท างาน 
1.14) น.ส.สุนทณี  ธรรมพร มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต            คณะท างาน 
1.15) อาจารยเ์จนจิรา  รัตนเพียร มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต            คณะท างาน 
1.16) อาจารยก์ลัยาณี  จิตรวริิยะ มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต            คณะท างาน 
1.17) นายธนพงศ ์ ศิริกระจ่าง มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต            คณะท างาน 
1.18) นายวรวทิย ์ ศรีทองเกิด มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น            คณะท างาน 
1.19) นายวถีิ  ประสมสี   มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น            คณะท างาน 
1.20) นายชาญยทุธ  ชูสุวรรณ วทิยาลยัทองสุข             คณะท างาน 
1.21) น.ส.วฒันา  ป้ันจิตร   วทิยาลยัดุสิตธานี            คณะท างาน 
1.22) น.ส.นนัทมาลิน  ณ นคร มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั            คณะท างาน 
1.23) นางสมร  อุ่นวเิศษ    มหาวทิยาลยัเกริก             คณะท างาน  
1.24) นายมานิตย ์ ชาตรีมนตรีชยั  มหาวทิยาลยัศรีปทุม            คณะท างาน 
 

2) การประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  จดัการประชุมทุก 2 เดือน จ านวน 10 คร้ัง  
ดงัน้ี 
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คร้ังที ่13/1/1/2554 วนัพฤหสับดีท่ี 22 กนัยายน 2554 ณ หอ้งโสตทศัน์ 1 ชั้น 5 ศูนยส์นเทศและ 
   หอสมุด อาคาร 6 (ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ ์อนุสรณ์) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
คร้ังที ่13/2/1/2555 วนัพุธท่ี 11 มกราคม 2555 ณ หอ้งโสตทศัน์ 1 ชั้น 5 ศูนยส์นเทศและหอสมุด  
   อาคาร 6 (ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ ์อนุสรณ์) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
คร้ังที ่13/3/2/2555 วนัศุกร์ท่ี 16 มีนาคม 2555 ณ หอ้งประชุม ชั้น 4 อาคาร 4 (อาคารเฉลิมพระ 

เกียรติ) มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
คร้ังที ่13/4/3/2555 วนัศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2555 ณ หอ้งโสตทศัน์ 1 ชั้น 5 ศูนยส์นเทศและ 

หอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 คร้ังที ่13/5/4/2555 วนัพฤหสับดีท่ี 7 มิถุนายน 2555 ณ หอ้งโสตทศัน์ 1 ชั้น 5 ศูนยส์นเทศและ 
   หอสมุด อาคาร 6 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
คร้ังที ่13/6/5/2555 วนัจนัทร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2555 ณ หอ้งโสตทศัน์ 1 ชั้น 5 ศูนยส์นเทศและ 

หอสมุด อาคาร 6 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์     
คร้ังที ่13/7/6/2555  วนัองัคารท่ี 25 กนัยายน 2555 ณ หอ้งประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ ชั้น 2   

อาคารส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 
คร้ังที ่13/8/1/2556 ระหวา่งวนัท่ี 16 มกราคม – 15 กุมภาพนัธ์ 2556  ประชุมปรึกษาหารือ – ทาง 

โทรศพัทแ์ละอีเมล ์ 
คร้ังที ่13/9/2/2556   วนัองัคารท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556 ณ หอ้งประชุม ชั้น 4 อาคาร 4 (อาคารเฉลิม 
   พระเกียรติ) มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
คร้ังที ่13/10/3/2556  วนัพุธท่ี 22 พฤษภาคม 2556 ณ หอ้งประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ ชั้น 2  อาคาร 
   ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

3) โครงการของกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.1) โครงการเปลี่ยนผู้ให้บริการ Web Hosting 

 
ช่ือโครงการ  เปล่ียนผูใ้หบ้ริการ Web Hosting 
ลกัษณะโครงการ   โครงการภายใน 1 ปี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ภายใตค้ณะอนุกรรมการพฒันาระบบและ

เครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
หลกัการและเหตุผล 
 คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน(อพส.) มีพนัธ
กิจในการสร้างความร่วมมือในดา้นต่างๆ ระหวา่งห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนทัว่ประเทศ  ดว้ย
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เหตุน้ี อพส. จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเวบ็ไซต์เพื่อให้เป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 
ของ อพส. ไปยงัเหล่าสมาชิกอยา่งทัว่ถึง  

ปัจจุบนั อพส. ไดมี้การพฒันาเวบ็ไซตข้ึ์นเสร็จเรียบร้อยแลว้ และไดเ้ช่าพื้นท่ีรายปีส าหรับเก็บ
ขอ้มูลเวบ็ไซตก์บับริษทั CS Loxinfo แต่เน่ืองจากการเช่าพื้นท่ีของบริษทั CS Loxinfo มีราคาค่อนขา้งสูง 
พื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลน้อยไม่เพียงพอต่อขอ้มูลของ อพส. ท่ีเพิ่มข้ึน และมีเง่ือนไขในการให้บริการยุ่งยาก 
จึงท าให้เกิดปัญหาในการ update ขอ้มูล หรือเพิ่มพื้นท่ีเวบ็ไซต์ ดงันั้นกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในฐานะผูรั้บผิดชอบในการพฒันาเว็บไซต์ของ อพส. จึงได้ท าการเปรียบเทียบเง่ือนไขการเช่าพื้นท่ี
เวบ็ไซตก์บัผูใ้ห้บริการ Hosting รายอ่ืนๆ พบวา่มีหลายบริษทัท่ีมีพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลมากแต่ราคาถูกกว่า 
อีกทั้งเง่ือนไขการใช้งานไม่ยุ่งยาก เหมือนบริษทั CS Loxinfo จึงเห็นว่าควรเปล่ียนผูใ้ห้บริการ Web 
Hosting เพื่อใหร้องรับกบัการพฒันาเวบ็ไซต ์ของคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ในอนาคตต่อไป 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้รองรับกับการพฒันาเว็บไซต์ ของคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่าย
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  

2. เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซต ์และใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตไ์ดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อลดปัญหาการใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลเวบ็ไซตท่ี์ไม่เพียงพอ 

เป้าหมาย 
1. เวบ็ไซต ์อพส. รวมถึงเวบ็ไซตข์องกลุ่มงานทั้งหมด สามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา 

วธีิการด าเนินงาน 
1. คดัสรรผูใ้หบ้ริการเช่าใช ้Web Hosting และรูปแบบการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม  
2. วางแผนการด าเนินงาน และท า Backup จดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของเวบ็ไซต์ อพส. ทั้ งหมด  

จาก Web Hosting รายเดิม 
3. ช าระค่าเช่ากบัผูใ้หบ้ริการ Web Hosting รายใหม่ โดยใชช่ื้อโดเมนเดิม คือ thaipul.org 
4. ท าการโอนขอ้มูลในแต่ละส่วน ท่ีไดท้  า Backup เก็บไว ้ข้ึนสู่ Server ของ Web Hosting ราย

ใหม่ 
5. ตั้งค่า config  ต่างๆ ใหก้บัระบบ  เพื่อใหใ้ชง้านไดด้งัเดิม 

งบประมาณ 10,000 บาท  (ค่าเช่า Hosting และพื้นท่ี ปีละ 4,900 บาท คณะอนุกรรมการพฒันา 
  ระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) อนุมติังบประมาณ 

ต่อเน่ืองให ้2 ปี) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถพัฒนาเว็บไซต์ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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2. ลดค่าใช้ จ่ายในการเช่าพื้ น ท่ี เว็บไซต์ และใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

3. พื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลเวบ็ไซตเ์พียงพอและสามารถรองรับงานไดใ้นระยะยาว 
การติดตามและประเมินผล 

1. ผูรั้บผิดชอบในการพฒันาเวบ็ไซต์ อพส. และเวบ็ไซต์ของกลุ่มงาน ตอ้งท าการ Monitor 
เวบ็ไซตอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 

3.2) โครงการแลกเปลีย่นความรู้ 
 
ช่ือโครงการ  โครงการแลกเปล่ียนความรู้ 
ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภายใตค้ณะอนุกรรมการพฒันาระบบและ

เครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
หลกัการและเหตุผล 

ห้องสมุดถือเป็นหน่วยงานท่ีมีพนัธกิจหลกัส าคญัในการให้บริการสารสนเทศ (Information 
Services) แก่ผูใ้ช้ทั้ งทางตรงและทางออ้ม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบรรณารักษ์และบุคลากรของห้องสมุด
จะต้องมีการพฒันาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันกับความเปล่ียนแปลงทางด้านน้ีท่ี
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตค้ณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ไดถู้กก่อตั้งข้ึน โดยมีพนัธกิจในการสนบัสนุนการด าเนินงานทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเอกชน ดงันั้นดว้ยพนัธกิจและสภาพการเปล่ียนแปลงท่ี
รุดหนา้อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุ่มงานจึงไดจ้ดัท าโครงการแลกเปล่ียนความรู้ข้ึน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและจ าเป็นกับงาน
ห้องสมุดและการให้บริการสารสนเทศแก่ผู ้ใช้ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการให้บริการท่ีมีคุณภาพและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่บรรณารักษแ์ละบุคลากรของหอ้งสมุด 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม
และจ าเป็นกบังานห้องสมุด 

2. เพือ่เป็นการเพิ่มคุณภาพในการใหบ้ริการสารสนเทศ 
เป้าหมาย 
 ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ในหวัขอ้ท่ีอบรมเพิ่มข้ึน  
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วธีิการด าเนินงาน 
1. เตรียมหวัขอ้และเอกสารประกอบการอบรม 
2. ประชาสัมพนัธ์การอบรมไปยงัหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเอกชนต่างๆ  
3. ด าเนินการอบรม 
4. ประเมินผลการอบรมแต่ละคร้ัง 
5. สรุปผลการอบรมเสนอต่อท่ีประชุม อพส. 

หัวข้อการอบรม 
1. การประยุกต์ใช้งานและติดตั้ง Wordpress Advanced  (กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ สมาชิก อพส. ท่ี

มีพื้นฐานการใช ้Wordpress และสมาชิก อพส. ท่ีสนใจ) 
2. แนะน าโปรแกรมรหัสเปิดระบบห้องสมุดอตัโนมัติ (Open Source Library Automation) 

ไดแ้ก่ โปรแกรม Senayan และ โปรแกรม Openbiblio (กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ สมาชิก อพส.)  
งบประมาณ   10,400 บาท (หน่ึงหม่ืนส่ีร้อยบาทถว้น)   
 
หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน

คน 
ก าหนดการ รายละเอยีดค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

1. การประยกุตใ์ช้
งานและติดตั้ง 
Wordpress 
Advanced 

สมาชิก อพส. 
ท่ีมีพื้นฐาน
การใช ้
Wordpress 
และสมาชิก 
อพส. ท่ีสนใจ 

25 คน พฤษภาคม 
2555 

1. ค่าของท่ีระลึกวทิยากร 500 บาท 
2. ค่าอาหารวา่ง 2 ม้ือ (70 บาท x 25 
คน x  2  ม้ือ)  3,500 บาท 

3. ค่าเอกสาร 500 บาท 

4,500 บาท 

2. แนะน าโปรแกรม
รหสัเปิดระบบหอ้ง 
สมุดอตัโนมติั (Open 
Source Library 
Automation) ไดแ้ก่ 
โปรแกรม Senayan 
และ โปรแกรม 
Openbiblio 

สมาชิก อพส. 35 คน กนัยายน  
2555 

1. ค่าของท่ีระลึกวทิยากร 500 บาท 
2. ค่าอาหารวา่ง 2 ม้ือ (70 บาท x 35 
คน x  2  ม้ือ)  4,900 บาท  

3. ค่าเอกสาร 500 บาท 

5,900 บาท 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มข้ึน 
2. ผูเ้ขา้รับการอบรมไดน้ าความรู้ท่ีอบรมไปประยกุตก์บัการใหบ้ริการสารสนเทศ 

การติดตามและประเมินผล 
1. ประเมินผลการอบรมโดยการท าแบบสอบถามก่อนและหลงัการอบรม 
2. ประเมินผลการอบรมโดยการท าแบบฝึกหดัหลงัการอบรม 
3. ติดตามผลการน าความรู้ไปใชห้ลงัการอบรมเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 

 
3.3)  โครงการพฒันาเวบ็ไซต์คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด 
        สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
 

ช่ือโครงการ  พฒันาเวบ็ไซตค์ณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุด 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ภายใตค้ณะอนุกรรมการพฒันาระบบและ  
                                         เครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
หลกัการและเหตุผล 
 ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนันั้น มีความกา้วหนา้มาก ส่งผลให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ อย่างมากมาย เทคโนโลยีสารสนเทศหลกัท่ีเป็นตวัแปรส าคญัท่ีก่อให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงนั้น ไดแ้ก่ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเกิดข้ึนของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น
ท าให้เกิดขอ้มูลและสารสนเทศข้ึนมากมาย เน่ืองจากการสร้างและการเผยแพร่นั้นง่ายดาย สะดวกและ
รวดเร็ว เห็นได้ชดัเจนจากการเพิ่มจ านวนข้ึนของเวบ็ไซต์ต่างๆ รวมทั้งการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ
ช่วยในการท าเวบ็ไซตท่ี์มีมากมายให้เลือกใชไ้ดต้ามความสะดวก ท าใหก้ารเผยแพร่และเขา้ถึงขอ้มูลไม่
มีขอ้จ ากดัทั้งทางดา้นสถานท่ี และเวลา 
 คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เป็นอีก
องค์กรหน่ึงท่ีมีพนัธกิจในการพฒันาระบบเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนทัว่ประเทศ จึง
ควรท่ีจะมีส่ือประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร กิจกรรมขององค์กร และส่ือท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับยุคก็คือ 
เวบ็ไซต ์ดงัเหตุผลท่ีจะไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ อีกทั้งยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์รอีกดว้ย 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม รายงานการประชุม เอกสารทาง
วิชาการ ของคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) สู่หน่วยงานภายนอก 
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2. เพื่อเป็นช่องทางการประสานงานและติดต่อกนัระหวา่งสมาชิก อพส.  
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บั อพส. 

เป้าหมาย 
 เวบ็ไซต์ของคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) และกลุ่มงาน มีความสวยงาม  มีขอ้มูลท่ีทนัสมยั และครบถว้น ตามความตอ้งการของสมาชิก 
อพส.  
วธีิการด าเนินงาน 

1. จัดตั้ งทีมงานพัฒนาเว็บไซต์คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) และเวบ็ไซตข์องกลุ่มงาน  

2. วางแผนการด าเนินงาน วางโครงสร้าง และเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ในการจดัท าเวบ็ไซต ์
3. ออกแบบหนา้เวบ็เพจ ทั้งทางดา้นกราฟฟิก และการเขียนโปรแกรม (Web programming) 

และทดสอบการท างาน 
4. จดัอบรมการดูแลและปรับปรุงเวบ็ไซต ์อพส. และกลุ่มงาน ให้กบั ประธานกลุ่มงาน รอง

ประธานกลุ่มงานและเลขานุการกลุ่มงาน และผูดู้แลเวบ็ไซตข์อง อพส. และกลุ่มงาน 
5. ประเมินผลเวบ็ไซต ์
6. รายงานผลการพฒันาเวบ็ไซตใ์ห ้อพส. ทราบ 

งบประมาณ 2,600 บาท (สองพนัหกร้อยบาทถว้น) 
  จดัอบรมการดูแลและปรับปรุงเวบ็ไซต ์อพส. และกลุ่มงาน ใหก้บัสมาชิก อพส. 

- ค่าอาหารวา่ง  1  ม้ือ  (70 บาท x 30 คน x  1  ม้ือ)   2,100  บาท 
- ค่าเอกสาร          500  บาท 
   รวม      2,600  บาท 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถรวบรวม และเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงเอกสารทางวิชาการของ อพส. ไดง่้าย

และสะดวกมากข้ึน 
2. สมาชิก อพส. สามารถติดต่อ ประสานงาน และแลกเปล่ียนความรู้กนัได้สะดวกมากข้ึน 

โดยผา่นระบบเวบ็บอร์ด (Webboard) และเวบ็บล็อก (Weblog) 
3. อพส. มีภาพลกัษณ์ท่ีดี และทนัสมยัมากข้ึน 

การติดตามและประเมินผล 
1. จดัท าเวบ็บอร์ดไวส้ าหรับเป็นท่ีแลกเปล่ียนข่าวสาร และความเห็นต่างๆ เก่ียวกบัเวบ็ไซต์

ของ อพส. และกลุ่มงาน 
2. จดัท า Counter Number เพื่อใชใ้นการนบัจ านวนผูช้มท่ีเขา้ชมเวบ็ไซตข์อง อพส. และกลุ่ม

งาน 
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3. มีการท าโพลส ารวจความคิดเห็นต่างๆ ของผูท่ี้เขา้ชมเวบ็ไซต ์อพส. และกลุ่มงาน 
 

3.4) โครงการการพฒันาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในห้องสมุด 
 
ช่ือโครงการ  โครงการพฒันาระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากรภายในหอ้งสมุด 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ภายใตค้ณะอนุกรรมการพฒันาระบบและ

เครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
หลกัการและเหตุผล 
 งานบริการตอบค าถามและเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดบริการหน่ึงของห้องสมุดทุกแห่ง ไม่วา่จะเป็น
หอ้งสมุดขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เพราะเป็นงานท่ีช่วยเหลือผูใ้ชใ้นการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการและช่วย
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก   รวดเร็ว   ขอ้มูลท่ีไดมี้ความสมบูรณ์  ถูกตอ้ง และ
พึงพอใจ 
 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นความส าคัญในเร่ืองน้ีจึงได้ศึกษาและทดลองจัดท า
โปรแกรมบนัทึกค าถามค าตอบส าหรับงานบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ หรือโปรแกรม Q&A 
เพื่อทดลองใชข้ึ้นในวาระท่ี 10 โดยใชค้วามตอ้งการตน้แบบจากส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั  
และพฒันาเร่ือยมาจนถึงในวาระท่ี 13 น้ี กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศจึงคงจดัท าโครงการต่อเน่ืองข้ึน 
และไดป้รับปรุงโปรแกรมบนัทึกค าถามค าตอบส าหรับงานบริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ หรือ
โปรแกรม Q&A ใหส้ามารถใชง้านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาโปรแกรมบันทึกค าถามค าตอบส าหรับงานบริการตอบค าถามและช่วยการ
คน้ควา้ (โปรแกรม Q&A) ใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

2. เพื่อใหห้้องสมุดท่ีน าโปรแกรมบนัทึกค าถามค าตอบส าหรับงานบริการตอบค าถามและช่วย
การค้นควา้ (โปรแกรม  Q&A) ไปใช้ สามารถน าข้อมูลท่ีบันทึกไปศึกษาและใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

เป้าหมาย 
1. แกไ้ขขอ้จ ากดัและปัญหาของโปรแกรม version แรกไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
2. หอ้งสมุดท่ีน าโปรแกรมไปใชพ้ึงพอใจอยา่งนอ้ย ร้อยละ 80 

วธีิการด าเนินงาน 
1. ส ารวจปัญหา 
2. ปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรม 
3. น าไปใชป้ฏิบติัจริง 
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4. ประเมินผล 
ระยะเวลา 

เดือนเมษายน – สิงหาคม 2555 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. โปรแกรมบันทึกค าถามค าตอบส าหรับงานบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
(โปรแกรม Q&A) มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

2. ห้องสมุดท่ีน าโปรแกรมบนัทึกค าถามค าตอบส าหรับงานบริการตอบค าถามและช่วยการ
คน้ควา้ (โปรแกรม Q&A) ไปใช ้สามารถน าขอ้มูลท่ีบนัทึกไปศึกษาและใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

การติดตามและประเมินผล 
1. เปรียบเทียบโปรแกรม version 1 กบั version ใหม ่
2. ท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรมหลงัจากการน าไปใชแ้ลว้ทุก 6 เดือน 

 
4) สรุปโครงการของกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.1) สรุปโครงการเปลี่ยนผู้ให้บริการ Web Hosting 
 
สรุปโครงการ  เปล่ียนผูใ้หบ้ริการ Web Hosting 
ลกัษณะโครงการ   โครงการภายใน 1 ปี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภายใตค้ณะอนุกรรมการพฒันาระบบและ

เครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้รองรับกบัการพฒันาเวบ็ไซต ์ของคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่าย
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  

2. เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซต ์และใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตไ์ดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อลดปัญหาพื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลเวบ็ไซตท่ี์ไม่เพียงพอ 

เป้าหมาย 
เวบ็ไซต ์อพส. รวมถึงเวบ็ไซตข์องกลุ่มงานทั้งหมด สามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. คดัสรรผูใ้หบ้ริการเช่าใช ้Web Hosting และรูปแบบการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม  กลุ่มงาน 

เท ค โน โลยีส ารสน เท ศ ได้ เสน อผู ้ให้ บ ริก าร  Web Hosting ช่ื อ  Fever-Hosting  ต่ อ ท่ี ป ระ ชุ ม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ท่ีประชุม
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พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปล่ียนผูใ้ห้บริการ Web Hosting  จาก CS Loxinfo เป็น Fever-Hosting 
(ตามรายงานการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  คร้ังท่ี 13/3/2/2555  วนัศุกร์ท่ี 16 มีนาคม 2555)     
 2.  วางแผนการด าเนินงาน และท า  Backup  จดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ของเวบ็ไซต ์อพส. ทั้งหมดจาก 
Web Hosting รายเดิม ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน และน าแจง้ต่อท่ีประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการประชุมคร้ังท่ี 13/3/2/2555 วนัศุกร์ท่ี 16 มีนาคม 2555   

3.  ช าระค่าเช่ากบัผูใ้หบ้ริการ Web Hosting รายใหม่ โดยใชช่ื้อโดเมนเดิม คือ thaipul.org  ช าระ 
ค่าเช่าใหก้บัผูใ้หบ้ริการ Web Hosting ช่ือ Fever-Hosting เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 เป็นจ านวน 10,500 
บาท (หน่ึงหม่ืนหา้ร้อยบาทถว้น) 

4. ท าการโอนขอ้มูลในแต่ละส่วนท่ีไดท้  า Backup เก็บไว ้ข้ึนสู่ Server ของ Web Hosting ราย 
ใหม ่ คุณอุทิตย ์ พิมพา  รับมอบหมายเป็นผูรั้บผิดชอบในการโอนยา้ยขอ้มูลทั้งหมดให้เรียบร้อย 

5.  ตั้งค่า config  ต่างๆ ใหก้บัระบบ  เพื่อใหใ้ชง้านไดด้งัเดิม  คุณอุทิตย ์ พิมพา  รับมอบหมาย 
เป็นผูรั้บผดิชอบในการตั้งค่า config  ต่างๆ ใหก้บัระบบ 
งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีขออนุมติั 10,000  บาท  
 งบประมาณท่ีใชจ้ริง 10,500  บาท 

 -  ค่าเช่า Hosting และพื้นท่ี  ปีละ 4,900 บาท  รวม 2 ปี  9,800 บาท 
 -  ค่าต่ออายโุดเมนแนม  ปีละ     350 บาท รวม 2 ปี     700 บาท 

 
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่า Hosting และค่าต่ออายุโดเมนแนม 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถพัฒนาเว็บไซต์ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
2. ลดค่าใชจ่้ายในการเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซต ์และใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
3. พื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลเวบ็ไซตเ์พียงพอและสามารถรองรับงานไดใ้นระยะยาว 

 
4.2) สรุปโครงการแลกเปลีย่นความรู้ 

 
สรุปโครงการ  โครงการแลกเปล่ียนความรู้ 
ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภายใตค้ณะอนุกรรมการพฒันาระบบและ 
   เครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม
และจ าเป็นกบังานห้องสมุด 

2. เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพในการใหบ้ริการสารสนเทศ 
เป้าหมาย 

ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ในหวัขอ้ท่ีอบรมเพิ่มข้ึน   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.  ก าหนดหวัขอ้และจดัหาวิทยากรในการอบรม  2  หวัขอ้ ดงัน้ี 

 -  การประยุกต์ใช้งานและติดตั้ง  Wordpress Advanced    
     (กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ สมาชิก อพส. ท่ีมีพื้นฐานการใช ้Wordpress และสมาชิก 
                              อพส. ท่ีสนใจ) 
     วทิยากร     คุณไพลิน  จบัใจ  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
                       คุณพชัราภรณ์  ผอ่งจิตร   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต          

 -  แนะน าโปรแกรมรหัสเปิดระบบห้องสมุดอตัโนมัติ  (Open Source Library 
                 Automation)  โปรแกรม Senayan   

    (กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ สมาชิก อพส. ท่ีสนใจ) 
     วทิยากร     คุณรัตนาภรณ์  กาศโอสถ มหาวทิยาลยัรังสิต  
 2.  เอกสารประกอบการอบรม   
 



78 
 

 3.  ด าเนินการอบรม วนัองัคารท่ี  25  กนัยายน  2555  เวลา 13.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม  
ดร.อุทยั  ทุติยะโพธิ  ชั้น 2  อาคารส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัรังสิต  

ประมวลภาพการอบรม 

 

   
 

   
 

   

 
สถานทีด่ าเนินการ 
 หอ้งประชุม ดร.อุทยั  ทุติยะโพธิ  ชั้น 2  อาคารส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัรังสิต 
งบประมาณ    
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ [งบประมาณท่ีขออนุมติัไว ้จ  านวน 10,400  บาท (หน่ึงหม่ืนส่ีร้อยบาท
ถว้น)]  
 หมายเหตุ   ขอบคุณส านักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีให้การสนับสนุนค่าอาหารว่าง / ค่า
เอกสารท่ีใชใ้นการจดัอบรม 
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รายช่ือผู้เข้าอบรม 
1. น.ส.ไพลิน  จบัใจ   มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
2. น.ส.รัตนาภรณ์  กาศโอสถ  มหาวทิยาลยัรังสิต  
3. น.ส.กมลชนก  เวยีงววิฒัน์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
4. นายสรกิจ  ลามาตย ์   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
5. น.ส.พชัราภรณ์  ผอ่งจิตร  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
6. นายเมธี  รัตนดี   มหาวทิยาลยัธนบุรี 
7. น.ส.นนัทิดา  นาคแป้น  มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
8. นายธนพงศ ์ ศิริกระจ่าง  มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
9. นายเสกสรรค ์ ปัญญาฐาน  วทิยาลยัราชพฤกษ ์
10. น.ส.ชมชนก  สัตยต่์อชาติ  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
11. นายณฐัสิทธ์ิ  พุฒิวสิารทภาคย ์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มข้ึน 
2. ผูเ้ขา้รับการอบรมไดน้ าความรู้ท่ีอบรมไปประยกุตก์บัการใหบ้ริการสารสนเทศ 

การติดตามและประเมินผล 
 ติดตามและประเมินผลการเขา้อบรม โดยการแบ่งงานให้ผูเ้ขา้อบรมได้มีส่วนร่วมในการดูแล
และพฒันาเวบ็ไซต ์อพส. จากขอ้มูลของเวบ็ไซตเ์ดิม ซ่ึงถูกโอนข้ึนไปไวบ้น Hosting รายใหม่นั้น ผูเ้ขา้
อบรมสามารถปรับปรุง / เพิ่มเติมขอ้มูล ปรับเปล่ียนรูปแบบเวบ็ไซตจ์ากเดิม ใหไ้ปเป็นรูปแบบใหม่ท่ีใช้
งานไดง่้าย สะดวก ดูแลว้น่าประทบัใจมากกวา่รูปแบบเดิม 

เวบ็ไซต์รูปแบบเดิม 
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เวบ็ไซต์รูปแบบใหม่ 

 
 

4.3)  สรุปโครงการพฒันาเว็บไซต์คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้อง 
        สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
 

สรุปโครงการ  พฒันาเวบ็ไซตค์ณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุด 
   สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ภายใตค้ณะอนุกรรมการพฒันาระบบ และ

เครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม รายงานการประชุม เอกสารทางวชิาการ 
ของคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
สู่หน่วยงานภายนอก 

2. เพื่อเป็นช่องทางการประสานงานและติดต่อกนัระหวา่งสมาชิก อพส.  
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บั อพส. 

เป้าหมาย 
1. การปรับปรุงเวบ็ไซต ์อพส. ใหเ้ป็นรูปแบบใหม่ ท่ีสามารถใชง้านไดก้บัทุกกลุ่มงาน 
2. จดัอบรมการดูแลและปรับปรุงเวบ็ไซต ์อพส. และกลุ่มงาน ให้กบัประธานกลุ่มงาน รอง

ประธานกลุ่มงาน เลขานุการกลุ่มงาน และผูดู้แลเวบ็ไซตข์อง อพส. และกลุ่มงาน 
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เป้าหมายที ่1     

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพิจารณารูปแบบเวบ็ไซต ์อพส. และ 

ขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู ่
2.   คดัสรร/สรรหา ทีมงานพฒันาเวบ็ไซต ์ท่ีมีทกัษะและความสามารถท่ีจะปรับปรุงเวบ็ไซตไ์ด ้
3.   ก าหนดแนวทางการพฒันาและโครงสร้างการปรับปรุงขอ้มูลเวบ็ไซต ์อพส. ในรูปแบบใหม่ 
4.   แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อกระจายใหที้มงานพฒันาเวบ็ไซตไ์ดช่้วยกนัท างาน 
5.   ติดตามผลและน าปัญหาท่ีพบจากการปรับปรุงเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นไปตามรูปแบบใหม่ท่ีก าหนด 

ไว ้มาแลกเปล่ียนและหาทางออกร่วมกนัในการประชุมกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ ในคร้ังถดัไป 
6.   เม่ือพฒันาส าเสร็จแลว้ มีการน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อพส. (ชุดผูบ้ริหาร) เพื่อ 

รับการพิจารณาและขอความเห็นชอบ ในผลการปรับปรุงเวบ็ไซต ์อพส. ในรูปแบบใหม่ 
7.   น าผลการพิจารณาและค าช้ีแนะน าของคณะกรรมการ อพส. (ชุดผูบ้ริหาร) มาปรับปรุง 

เวบ็ไซต ์อพส. รูปแบบใหม่อีกคร้ัง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
8.   มีการปรับปรุงขอ้มูลในเวบ็ไซต ์อพส. ใหเ้ป็นปัจจุบนั ตามท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการ 

ของกลุ่มงานต่างๆ เสมอ 
แนวทางการพฒันาทีใ่ช้ในการปรับปรุงเวบ็ไซต์ อพส. ให้เป็นรูปแบบใหม่  มี ดังนี้ 
1. ปรับเปล่ียนการจดัเรียงหวัขอ้ของเมนูบาร์ 

 
หมายเหตุ ในส่วนเมนูบาร์สีด า ท่ีหวัขอ้ Categories นั้น เม่ือพิจารณาดูการแสดงหนา้เพจท่ีเรียก 
  แลว้ ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไร จึงใหต้ดัออกเมนูน้ี แลว้ให้เช็คดูวา่เมนูทุกอยา่งยงัท างาน 
  ไดเ้หมือนปกติไหม  
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 2. ท่ีบริการในเครือข่าย อพส. ใหเ้ปล่ียนลิงค ์ThaiLis เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ชท้ ัว่ไปท่ีเขา้มา
สืบคน้ 

 
3. เพิ่ม link ไป Facebook ปัจจุบนั ของอพส. และถา้เป็นไปไดอ้ยากใหป้รับ icon ใหเ้ด่นข้ึน 

 

 
 

4. ตรวจสอบ QR code  วา่ยงัใชไ้ดห้รือไม่ 
  5. เม่ือทีมงานพฒันาเวบ็ไซตไ์ดท้ดลองปรับเปล่ียน-แกไ้ขรูปแบบเวบ็ไซต ์อพส. แลว้ จึงพบวา่ 
ถา้ตอ้งปรับเปล่ียนใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไวน้ั้น  ตอ้งมีการเปล่ียน themes เพื่อใหไ้ด้
โครงสร้างเวบ็ไซต ์อพส. ใหม่ ซ่ึงมีเมนูยอ่ย/พื้นท่ีส าหรับทุกกลุ่มงานรวมอยูด่ว้ยกนั 

ดงันั้น คุณเสกสรรค ์ ปัญญาฐาน  จึงสรรหา themes ท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งโอนยา้ย database 
ของขอ้มูลในหนา้เวบ็ไซตเ์ดิม ไปสู่โครงสร้างเวบ็ไซต ์อพส. ใหม่  จึงสามารถไดผ้ลลพัธ์เป็น เวบ็ไซต ์
อพส. รูปแบบใหม่ ดงัรูป  
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ทมีงานผู้รับผดิชอบในการดูแลและพฒันาเวบ็ไซต์ อพส. 
มีการคดัสรรทีมงาน เพื่อเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแลและพฒันาเว็บไซต์ อพส. และในส่วน

เวบ็ไซตข์องกลุ่มงานท่ีตอ้งท าการ Monitor เวบ็ไซตอ์ยา่งต่อเน่ืองไว ้ ดงัน้ี 

- คุณอุทิตย ์  พิมพา*  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
- คุณธนาวฒิุ  วงศส์วา่ง*  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
- คุณพชัราภรณ์  ผอ่งจิตร* มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
- คุณเมธี  รัตนดี*  มหาวทิยาลยัธนบุรี 
- คุณเสกสรรค ์ ปัญญาฐาน วทิยาลยัราชพฤกษ ์   
- คุณไพลิน  จบัใจ   มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
- คุณธนพงศ ์ ศิริกระจ่าง   มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
- คุณชมชนก  สัตยต่์อชาติ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น  
- คุณสุรศกัด์ิ  พิชิตธนปัญญา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
- คุณจุฑาทิพย ์ นิยมรัตน์  สถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
- คุณขนิษฐา ภมรพิพิธ  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 * กรรมการทั้ง 4 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลและพฒันาเวบ็ไซต ์อพส. อยา่งต่อเน่ือง ในช่วง
ท่ียงัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จนกระทัง่มีเหตุจ าเป็นตอ้งลาออก
จากการเป็นกรรมการ 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  สามารถรวบรวม และเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงเอกสารทางวชิาการของ อพส. ได ้
     ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
2.  สมาชิก อพส. สามารถติดต่อ ประสานงาน และแลกเปล่ียนความรู้กนัไดส้ะดวกมากข้ึน  
3.  อพส. มีภาพลกัษณ์ท่ีดี และทนัสมยัมากข้ึน 

การติดตามและประเมินผล 
1. จดัท า Counter Number เพื่อใชใ้นการนบัจ านวนผูช้มท่ีเขา้ชมเวบ็ไซตข์อง อพส. และกลุ่ม 

งาน 
 

 
2. ประเมินผลเวบ็ไซต ์อพส. และกลุ่มงาน โดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย Google  

Docs  และส่งทางอีเมล์ให้สมาชิกกลุ่มงานต่างๆ มีผูต้อบแบบสอบถามกลบัคืน จ านวน 24 คน  สรุปผล
การประเมินเวบ็ไซต ์มีดงัน้ี 
 -  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
สถานภาพเป็นบรรณารักษ์ มีการเขา้ชมเว็บไซต์เป็นประจ า  และเข้าชมเว็บไซต์บา้งเป็นบางคร้ัง ใน
จ านวนเท่ากนั 

 -  ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 4.13) 
 -  ดา้นเน้ือหาเวบ็ไซต ์ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 4.19) 
 -  ความพึงพอใจโดยรวมต่อเวบ็ไซต ์ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 4.33) 

ทั้งน้ีผูต้อบแบบถามมีขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต ์ดงัน้ี 
 -  น่าจะมีบอร์ดประกาศหรือบอร์ดข่าวสารรวมของทุกหน่วยงาน 
 -  อยากใหมี้การลงเวบ็ไซตท่ี์เป็นปัจจุบนัหลงัการประชุมกลุ่มงานของอพส. ทุกคร้ัง  

เป้าหมายที ่2 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1.  จดัหาวทิยากร   
      วทิยากร         :  คุณพชัราภรณ์  ผอ่งจิตร   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  
      ผูช่้วยวทิยากร   :  คุณสุรศกัด์ิ  พิชิตธนปัญญา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

        คุณธนพงศ ์ ศิริกระจ่าง มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
        คุณชมชนก  สัตยต่์อชาติ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
Site admin    :  คุณเสกสรรค ์ ปัญญาฐาน วทิยาลยัราชพฤกษ ์
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2.  ก าหนดวนัเวลาและสถานท่ีจดัอบรม     
  วนัองัคารท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต วทิยาเขตพฒันาการ 
 3.  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและท าหนงัสือเชิญอบรม 
  คณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ และตวัแทนจากกลุ่มงานต่างๆ  

4.  ได้มีการให้ Site admin จ าลองขอ้มูลเว็บไซต์ อพส. เพื่อเป็นตวัอย่าง ให้ผูเ้ขา้อบรมได้ใช้
ทดลองใชจ้ริง และใชป้ฏิบติัการ ระหวา่งการฟังบรรยาย ท่ี http://www.thaipul.org/site2/ 
สถานทีด่ าเนินการ 
 ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต วิทยาเขต
พฒันาการ 
งบประมาณ 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ [งบประมาณท่ีขออนุมติัไว ้จ  านวน 2 ,600  บาท (สองพนัหกร้อยบาท
ถ้วน )] (ประธานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวขอบคุณ อาจารย์บุญญาพร มารุ่งเรือง 
ผูอ้  านวยการส านักบรรณสาร มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนและเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีใน
การจดัอบรม และขอขอบคุณทีมงานทุกท่านท่ีช่วยเตรียมการจดัอบรม) 
จ านวนผู้เข้าอบรม 
 จ านวน 22 คน :- 
  คณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน  10  คน 
  ตวัแทนจากกลุ่มงานต่างๆ    จ านวน  12  คน 
 รายช่ือผูเ้ขา้อบรม ดงัน้ี 

 1.  น.ส.ไพลิน  จบัใจ   มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 2.  น.ส.กลัยรักษ ์ ชุมเปีย   มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 3.  น.ส.กมลชนก  เวยีงววิฒัน์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 4.  น.ส.รัตนาภรณ์  กาศโอสถ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 5.  น.ส.ดาวรัตน์  แท่นรัตน์  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 6.  น.ส.ขนิษฐา  ภมรพิพิธ  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 7.  นางไพจิตร  เกิดอยู ่   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 8.  นางสาวติรี  แสงวริิยภาพ  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 9.  น.ส.พชัราภรณ์  ผอ่งจิตร  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
 10.  น.ส.ทศันียา  เชิดสูงเนิน  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
 11.  นางศิริรัตน์  บุญเตาชู   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
 12.  นายพรหมมาศ  เอ่งฉว้น  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
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 13.  นายสุรศกัด์ิ  พิชิตธนปัญญา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 14.  น.ส.พรพนัธ์  ช่ืนใจ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 15.  นายสมศิลป์  ศรีประภสัสร  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 16.  นายนฤพนธ์  ปาละกุล  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
 17.  น.ส.ชมชนก  สัตยต่์อชาติ  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
 18.  น.ส.สุพิศ  บายคายคม  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
 19.  น.ส.รานีย ์ นารันนท ์  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
 20.  นายธนพงศ ์ ศิริกระจ่าง  มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
 21.  น.ส.นนัทิดา  นาคแป้น  มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
 22.  นายเสกสรรค ์ ปัญญาฐาน  วทิยาลยัราชพฤกษ ์

 
ประมวลภาพการอบรม 

 

  

 

  
 

  
 



87 
 

2.3.2 กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
1) รายช่ือคณะท างานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ  ประกอบดว้ย ท่ีปรึกษา ประธาน รอง 

ประธาน เลขานุการ และอนุกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ ดงัน้ี 
1.1) อาจารยส์รัญญา รุจิเรขเรืองรอง ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร            ท่ีปรึกษา 
1.2) อาจารยส์าวติรี แสงวริิยภาพ  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์           ประธาน 
1.3) อาจารยพ์รพนัธ์ ช่ืนใจ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร       รองประธาน 
1.4) อาจารยส์รวยี ์ตั้งวงศถ์าวรกิจ  มหาวทิยาลยักรุงเทพ           เลขานุการ 
1.5) อาจารยส์มศิลป์ ศรีประภสัสร  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั       อนุกรรมการ  
1.6) อาจารยศิ์ริวรรณ ศิริภิรมย ์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ       อนุกรรมการ 
1.7) อาจารยด์ารารัตน์ ก ่าเสริฐ  มหาวทิยาลยักรุงเทพ       อนุกรรมการ 
1.8) อาจารยจ์นัทนา หลิมสกลุ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม       อนุกรรมการ 
1.9) อาจารยป์รัชญาวรรณ จนัทะขาน สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น      อนุกรรมการ 
1.10) อาจารยส์มชาย หิรัญพานิช  มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์      อนุกรรมการ 
1.11) อาจารยป์นดัดา บุญสิงห์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย      อนุกรรมการ 
1.12) อาจารยรั์ตนา พรหมสวสัด์ิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร      อนุกรรมการ 
1.13) อาจารยท์วศีกัด์ิ เพช็รทรัพย ์ มหาวทิยาลยัเกริก       อนุกรรมการ 
1.14) อาจารยน์ฤมล พฤกษศิลป์  มหาวทิยาลยัรังสิต       อนุกรรมการ 
1.16) อาจารยสุ์วมิล นิยม   มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย      อนุกรรมการ 
1.17) อาจารยท์ศันียา เชิดสูงเนิน  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต       อนุกรรมการ 
1.18) อาจารยว์ศิรุต เมืองปล้ืม  มหาวทิยาลยัชินวตัร       อนุกรรมการ 
1.19) อาจารยน์ริศรา อ่ิมใจ   มหาวทิยาลยัปทุมธานี       อนุกรรมการ 
1.20) อาจารยปิ์ยนุช ประใจครบุรี  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ 
1.21) อาจารยช์าญยทุธ ชูสุวรรณ  วทิยาลยัทองสุข        อนุกรรมการ 
1.22) อาจารยท์ศันีย ์กล่ินเอ่ียม  มหาวทิยาลยักรุงเทพ       อนุกรรมการ 
1.23) อาจารยธ์ญัญรัตน์ ธิชยั  มหาวทิยาลยัคริสเตียน       อนุกรรมการ 
1.24) อาจารยสุ์พุธ เจริญศรี  มหาวทิยาลยัเซาธ์อีสบางกอก      อนุกรรมการ 
1.25) อาจารยจุ์ฑาธุช รุทระกาญจน์ วทิยาลยัดุสิตธานี        อนุกรรมการ 
1.26) อาจารยภุ์มโม ค าสอน  วทิยาลยับณัฑิตเอเชีย       อนุกรรมการ 
1.27) อาจารยแ์สงดาว เขม็โคตร  มหาวทิยาลยัธนบุรี       อนุกรรมการ 
1.28) อาจารยรุ่์งลาวลัย ์ทพัมีบุญ  มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต       อนุกรรมการ 
1.29) อาจารยอ์ธิพงษ ์คิดดี   วทิยาลยัทองสุข        อนุกรรมการ 
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2) การประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
กลุ่มงานบริการสารสนเทศ มีการประชุม 2 เดือน/คร้ัง เพื่อวางแผนการด าเนินงานของ 

กลุ่มงานและติดตามผลการท างานของสมาชิก ในวาระของอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่าย
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี 13 พ.ศ. 2554 – 2556 ไดมี้การประชุมทั้งหมด 8 คร้ัง 
อบรมฐานขอ้มูล 1 คร้ัง ศึกษาดูงาน 1 คร้ัง เป็นไปตามแผนดงัน้ี 
 
คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี สถานที่ วาระการประชุม 
1/2554 วนัพฤหสับดีที 22 กนัยายน 2554 มหาวทิยาลยัศรีปทุม  ประชุม 
2/2554 วนัพฤหสับดีท่ี 12 มกราคม 2555  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ประชุม 
3/2555 วนัพฤหสับดีท่ี 15 มีนาคม 2555  มหาวทิยาลยัรังสิต  ประชุม 

 วนัพฤหสับดีท่ี17 พฤษภาคม 2555  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  อบรมฐานขอ้มูล 
4/2555 วนัพฤหสับดีท่ี 19 กรกฎาคม 2555  มหาวทิยาลยัเกริก  ประชุม 

 วนัพฤหสับดีท่ี 11 ตุลาคม 2555  นิดา้  ศึกษาดูงานนิดา้ 
5/2555 วนัพฤหสับดีท่ี 15 พฤศจิกายน 

2555  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ประชุม+แลกเปล่ียน 

เรียนรู้การบริการเชิงรุก 
6/2556 วนัพฤหสับดีท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2556  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  ประชุม 
7/2556 วนัพฤหสับดีท่ี 4 เมษายน 2556  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหา 

นคร 
 

ประชุม+แลกเปล่ียน 
เรียนรู้การส่งเสริม 
การใชห้อ้งสมุด 

8/2556 วนัศุกร์ท่ี 7 มิถุนายน 2556  
 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ สรุปโครงการชุดท่ี 1 3  
พ.ศ. 2554 - 2556 

 
3) โครงการของกลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
     3.1) โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์งานบริการสารสนเทศร่วมกัน ของห้อง 

สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
หลกัการเหตุผล 

ตามท่ีกลุ่มงานบริการสารสนเทศ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ของคณะกรรมการพฒันาเครือข่าย 
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ไดมี้การจดัประชุมมาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีโครงการต่าง ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ และสามารถน ามาพฒันางานบริการในแต่ละหอ้งสมุดนั้น ซ่ึงการไดม้ารวมกลุ่มและเกิด
เครือข่ายความร่วมมือข้ึนน้ี ส่ิงท่ีน่าจะท าใหเ้กิดประโยชน์จากการประชุมร่วมกนั คือการถ่ายทอด
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ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายจากแต่ละสถาบนัท่ีมีการด าเนินการ และเกิดผลส าเร็จ และน ามาเล่า
และถ่ายทอดประสบการณ์ใหก้บัเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เพื่อเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดสถาบนัเอกชน รวมทั้งแนะน าวธีิด าเนินการและการแกปั้ญหาระหวา่งกนั 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นแนวทางใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานบริการระหวา่งกนัในองคค์วามรู้ท่ีส าคญั
และมีผลในงานบริการ ใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

2. เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการท างานบริการระหวา่งห้องสมุดดว้ยกนั 
3. เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 
          3.2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดในระดับปฏิบัติการ 

 
หลกัการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท าใหเ้กิดมีการรวมกลุ่ม
ในการใหค้วามร่วมมือ ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มงานบริการนั้น ไดมี้การดาเนินงานในความร่วมมือ 
ในหลายดา้น เพื่อใหส้ามารถพฒันางานและปรับปรุงงานบริการต่างๆ ในหอ้งสมุดตนเองใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเร่ืองหน่ึงท่ีมีส่วนส าคญัก็คือ บุคลากรผูป้ฏิบติังานโดยเฉพาะในระดบัปฏิบติัการ เป็นผู ้
มีส่วนส าคญั ดงันั้นจึงเห็นควรใหผู้ป้ฏิบติังานของแต่ละหอ้งสมุดไดมี้โอกาสเปิดโลกทศัน์ใหม่ๆ และมี
โอกาสไดเ้ห็น และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ จากการปฏิบติังานระหวา่งกนัเพื่อเกิด
ประโยชน์และเกิดสัมพนัธภาพอนัดีในระหวา่งผูป้ฏิบติังานต่อไป 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อทราบการด าเนินงานและการบริหารงานของห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่ละ
สถาบนั 

2. เพื่อแลกเปล่ียนทศันคติของผูป้ฏิบติังานในระดบัปฏิบติังานระหวา่งกนั 
3. เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน 

 
3.3) โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล 

 
หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองจากปัจจุบนัรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ มีการจดัหามาใหบ้ริการหลากหลาย และท่ี 
ส าคญัตอ้งสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ดงันั้นในหลายๆ หอ้งสมุดจึงหนัมาบอกรับฐานขอ้มูล
ออนไลน์มากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้สนบัสนุนการเรียนการสอนไดใ้นทุกระดบั และในกลุ่มของอาจารยแ์ละ
นกัวจิยั โดยให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลบนออนไลน์ ท่ีส าคญัฐานขอ้มูลเหล่าน้ี
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ยงัเป็นประโยชน์ทั้งการเรียนการสอน และการวจิยัอีกดว้ย ซ่ึงการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน์ของ
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้น อาจมีความแตกต่างกนั หรือเป็นฐานขอ้มูลเดียวกนั แต่ปัญหา
หน่ึงท่ีเกิดข้ึนคือ แต่ละหอ้งสมุดเสียงบประมาณ ในการบอกรับเป็นจ านวนมาก แต่มีการใชฐ้านขอ้มูล
นั้นๆ ไม่คุม้ค่า อาจสืบเน่ืองมาจากการขาดการประชาสัมพนัธ์การใชห้รือผูใ้หบ้ริการขาดทกัษะในการ
สืบคน้ท าใหไ้ม่สามารถใหค้  าแนะน าหรือสืบคน้ขอ้มูลใหก้บัผูใ้ชไ้ดต้รงต่อความตอ้งการ 

ดงันั้นเพื่อใหผู้บ้ริการท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อ หรือใหค้  าแนะน ากบัผูใ้ชโ้ดยตรงของห้องสมุดแต่ละ
สถาบนัเกิดทกัษะ และสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการสืบคน้ และเขา้ถึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใหค้ าแนะน าแก่ผูใ้ช ้หรือเพื่อให้ตนเองมีความรู้ความสามารถ จึงควร
ใหมี้โครงการอบรมความรู้การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ แก่กลุ่มผูใ้หบ้ริการฐานขอ้มูลของหอ้งสมุดใน
กลุ่มบริการสารสนเทศ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบ้รรณารักษผ์ูใ้หบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ เกิดทกัษะการใช ้และสามารถเรียนรู้
วธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบติังาน 

2. เพื่อใหเ้กิดการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพและผูใ้ชเ้กิดความพึงพอใจ 
3. เพื่อใหเ้กิดการใชฐ้านขอ้มูลของแต่ละสถาบนัท่ีบอกรับอยา่งคุม้ค่า 

 
3.4)  โครงการ ศึกษาดูงาน ด้านงานบริการสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ  

คณะกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
 
หลกัการและเหตุผล 

คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) กลุ่ม
งานบริการสารสนเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มของหวัหนา้งาน บรรณารักษ ์และผูป้ฏิบติังานในหอ้งสมุดสถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เป็นองคก์รท่ีก่อตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานคือเพื่อ
ส่งเสริมการผลิตงานทางวชิาการเพื่อเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนทางวชิาการของบุคลากร เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือในการใชท้รัพยากรร่วมกนัและส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการบริการวชิาการ และเพื่อให้
ความรู้ทางวชิาการ การแลกเปล่ียนประสบการณ์จาการปฏิบติังานในหอ้งสมุด และเป็นส่ือกลางในการ
เผยแพร่ของขอ้มูลข่าวสารระหวา่งหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จึงเล็งเห็นความส าคญัของการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ เรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิก จึงจดัโครงการศึกษา
ดูงานแหล่งบริการสารสนเทศ / แหล่งเรียนรู้ท่ีมีการดาเนินงานท่ีเขม้แขง็มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ ท่ีสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ส านกับรรณสารการพฒันา อาคารบุญชนะ อตัถากร ถนนเสรีไทย  แขวง
คลองจัน่  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  เพื่อใหส้มาชิกและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บความรู้และประสบการณ์ 
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ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี น าไปสู่การพฒันาวงการวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ต่อไป 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มงานบริการสารสนเทศ (อพส.) ไดศึ้กษาแนวทางในการพฒันาการ
ด าเนินงาน ไดเ้พิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ จากการศึกษาดูงาน ดา้นงานบริการ ส านกับรรณสาร 

2. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง สมาชิก กลุ่มงานบริการสารสนเทศ (อพส.) ท่ีเขา้ร่วม
โครงการไดศึ้กษาดูงาน ดา้นการบริการร่วมกนั 

3. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มงานบริการสารสนเทศ (อพส.) สามารถน าเอาองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจาก
การศึกษาดูงานมาแบ่งปันความรู้ภายในหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลใน
หน่วยงานของตน 
 

4) สรุปโครงการของกลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
     4.1) สรุปโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์งานบริการสารสนเทศร่วมกนัของห้อง 

สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
สรุปผลโครงการ   

จากการประชุมกลุ่ม มีสถาบนัท่ีร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกนัใหก้บัท่ีประชุม 
จ านวน 2 คร้ัง โดยมีผูน้ าเสนอจาก 3 สถาบนั ไดแ้ก่  

การบริการเชิงรุก โดยตวัแทนจากส านกัหอสมุดฯ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ไดเ้ล่าถึงประสบการณ์
ในการจดัการบริการในรูปแบบท่ีเป็นเชิงรุก คือการจดัเตรียมบริการต่าง ๆ ใหถึ้งกลุ่มผูใ้ช ้เป็นการช่วย
ใหผู้ช่้วยใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความสะดวก รวดเร็วในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งทนัต่อความตอ้งการ 
ไดแ้ก่ บริการ Thesis Service, บริการ Books on Face, บริการ Current Content, บริการ Book Delivery, 
โครงการวทิยานิพนธ์ หาง่ายใชส้ะดวก, โครงการรับประกนัความรวดเร็วในการน าหนงัสือข้ึนชั้น 
ภายใน 3 ชัว่โมง 

การบริการห้องสมุดเคล่ือนที่ โดยตวัแทนจากส านกัหอสมุดฯ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ไดเ้ล่า ถึง
ประสบการณ์ในการจดับริการหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งส านกัหอ- 
สมุดกบัผูใ้ชบ้ริการอนัน าไปสู่การเป็นผูใ้ชบ้ริการตลอดไป (Customer loyalty) รวมการใชท้รัพยากร-
สารนิเทศท่ีจดัหาเขา้มาใหบ้ริการไดรั้บการใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า 

การจัดกจิกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด  โดยตวัแทนจากส านกัหอสมุด 
มหาวทิยาลยัรังสิต ไดเ้ล่าถึงประสบการณ์ในการจดักิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการใชห้อ้งสมุด เพื่อ
เป็นการกระตุน้ใหผู้ใ้ชเ้ห็นความส าคญัของแหล่งขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรสาร 
สนเทศท่ีหอ้งสมุดจดัไวใ้หบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดการใชอ้ยา่งคุม้ค่า และเป็นการสร้าง
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สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้ริการ โดยกิจกรรมประกอบดว้ย การจดักิจกรรมต่างๆ ตามวาระ
และโอกาส การจดันิทรรศการ การจดัปฐมนิเทศการใชห้้องสมุด การจดัอบรมการสืบคน้ฐานขอ้มูลแก่
อาจารยแ์ละนกัศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา  เป็นตน้ 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. บุคลากรของแต่ละสถาบนัไดน้ าแนวทาง และวธีิการต่าง ๆ ไปปรับใชก้บัหน่วยงาน/สถาบนั
ของตนเอง ใหเ้กิดประสิทธิผล 

2. เกิดความสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งบุคลากรของแต่ละสถาบนั ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง
กนัและกนั 

 
          4.2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดในระดับปฏิบัติการ 

 
สรุปผลโครงการ 

ตลอดวาระของกลุ่มงานบริการสารสนเทศไดมี้การน าผูติ้ดตามระดบัปฏิบติัการมาศึกษาดูงาน
จ านวน 8 คร้ังจากมหาวทิยาลยั/วทิยาลยั/สถาบนัต่าง ๆ ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 วนัพฤหสับดีท่ี 22 กนัยายน 2554 ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม จ านวนผูติ้ดตามศึกษาดูงาน 
17 คน 17 สถาบนั 

คร้ังท่ี 2 วนัพฤหสับดีท่ี 12 มกราคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ านวนผูติ้ดตามศึกษา
ดูงาน 10 คน 5 สถาบนั 

คร้ังท่ี 3 วนัพฤหสับดีท่ี 15 มีนาคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัรังสิต จ านวนผูติ้ดตามศึกษาดูงาน 9 
คน 5 สถาบนั 

คร้ังท่ี 4 วนัพฤหสับดีท่ี 19 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัเกริก จ านวนผูติ้ดตามศึกษาดูงาน 5 
คน 3 สถาบนั 

คร้ังท่ี 5 วนัพฤหสับดีท่ี 11 ตุลาคม 2555 ณ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ส านกับรรณ
สารการพฒันา (นิดา้) จ  านวนผูติ้ดตามศึกษาดูงาน 34 คน 19 สถาบนั 

คร้ังท่ี 6 วนัพฤหสับดีท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ านวนผูติ้ดตาม
ศึกษาดูงาน 4 คน 3 สถาบนั 

คร้ังท่ี 7 วนัพฤหสับดีท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2556 ณ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต จ านวนผูติ้ดตามศึกษาดู
งาน 6 คน 4 สถาบนั 

คร้ังท่ี 8 วนัพฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2556 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร จ านวนผูติ้ดตาม
ศึกษาดูงาน 6 คน 4 สถาบนั 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการบริหารงาน การจดัและใหบ้ริการ 
2. เกิดวสิัยทศัน์ใหม่ๆ และความคิดริเร่ิม สร้างสรรคจ์ากการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น 

และประสบการณ์ระหวา่งกนั 
3. น าความรู้ในดา้นต่างๆ ของรูปแบบห้องสมุดสมยัใหม่ มาเป็นแนวทางการพฒันาหอ้งสมุด

ตนเอง 
4. น าแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาการใหบ้ริการดว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัต่างๆ มาปรับปรุงการ

ใหบ้ริการ 
5. ไดท้ราบแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการขอ้มูลต่างๆ ผา่นเวบ็ไซต ์
6. ไดแ้นวคิดและรูปแบบการจดัสถานท่ี สภาพแวดลอ้มท่ีดีมาปรับใช้ เพื่อสร้างความรู้สึก

ประทบัใจในบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มของหอ้งสมุด 
7. ไดเ้ห็นการจดัการ/การให้บริการห้องสมุดมีชีวติ คือ หอ้งสมุดท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัร้าน 

หนงัสือ เช่น ชั้นหนงัสือจะออกแบบใหจ้ดัวางใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีสามารถดึงดูดใหอ้ยากเดินเขา้มาใช้
บริการ มีหนงัสือท่ีทนัสมยัและหลากหลาย มีคอมพิวเตอร์ไวใ้หบ้ริการหลายจุด มีการจดัมุมต่างๆ อาทิ 
มุมสนุกรู้-สนุกคิด มุมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ มุมวารสาร/นิตยสาร มุมหนงัสือวรรณกรรม/หนงัสือดีท่ี
ควรอ่าน มุมนัง่พกัผอ่นสบายๆ มุมกาแฟและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

8. ไดเ้ห็นการบริหารงานในรูปแบบท่ีไม่ซบัซอ้น โครงสร้างท่ีง่ายต่อการบริหารจดัการ และ
ตดัสินใจ 

9. ไดเ้ห็นรูปแบบห้องสมุดท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม สามารถท่ีจะเขา้ไปมีส่วนช่วยในการ
แกปั้ญหาและพฒันาสังคมเช่นโครงการสู่ชุมชนต่างๆ 

10. มีการสร้างบรรยากาศในการศึกษา คน้ควา้ เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกสบายในการศึกษาหา
ความรู้เหมือนอยูบ่า้น เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกคุน้เคยเป็นกนัเอง และสนใจศึกษาหาความรู้มากข้ึน 

11. ไดเ้ห็นความทนัสมยัของรูปแบบอาคาร การตกแต่งภายใน ครุภณัฑ์ เกา้อ้ีนัง่อ่าน ให้
ความรู้สึกสดใส ไม่น่าเบ่ือ 

12. ไดเ้ห็นถึงการ ใชร้ะบบการทางานแบบหมุนเวยีน สามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้
 

4.3) โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล 
 
สรุปผลโครงการ 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555 กลุ่มงานไดจ้ดัโครงการ การอบรมการสืบคน้ฐานขอ้มูลเพื่อบริการ
ตอบค าถาม ณ หอ้ง lab คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั หวัหมาก โดยเชิญ คุณประภาศรี ทองหล่ิม 
แผนกสนบัสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษทั บุค๊ส์โปรโมชัน่  แอนด์ เซอร์วสิ 
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จ ากดั มาเป็นวทิยากร ใหค้วามรู้ รายละเอียดของเน้ือหาของฐานขอ้มูลดา้นต่างๆ และมีการสาธิต เขา้ใช้
ฐานขอ้มูล ProQuest Dissertation and Theses (PQDT)  และฐานขอ้มูล ABI/Inform Complete อยา่ง
ละเอียด ผูเ้ขา้ร่วมอบรม เป็นตวัแทนกลุ่มงานและผูใ้หบ้ริการสารสนเทศสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ของ
กลุ่มงาน ทั้งหมด 16 คน จาก 14 สถาบนั 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

บรรณารักษผ์ูใ้หบ้ริการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์มีประสบการณ์ ทกัษะ และเทคนิคการสืบคน้
มากยิง่ข้ึนและทราบถึงการคน้หาขอ้มูลเชิงลึก เป็นแนวทางใหม้หาวทิยาลยัท่ีไม่ไดบ้อกรับฐานขอ้มูล
แนะน าผูม้าขอใชบ้ริการไดต้รงกบัความตอ้งการมากยิง่ข้ึน 

 
4.4)  โครงการศึกษาดูงานด้านงานบริการสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ  

คณะกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
 
สรุปผลโครงการ 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ศึกษาดูงาน ดา้นงานบริการสารสนเทศ จ านวน 34 คน ผูต้อบแบบประเมิน 
จ านวน 34 คน จากเป้าหมายตามแผน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ผลการประเมินจากแบบประเมินชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ในประเด็น ประเมิน ความพึงพอใจ และการเขา้ร่วมอบรมโครงการ 
ศึกษาดูงาน ดา้นงานบริการสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 4.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษาดูงาน 

1. น าแนวคิดในการด าเนินงานของห้องสมุด ท่ีมีความโดดเด่น การจดัโครงสร้างองคก์ร การ
บริหารงานงบประมาณ จ านวนบุคลากร วสัดุครุภณัฑ์ และกระบวนการจดัความรู้ ท่ีมีคุณภาพ ตลอดจน
เห็นคุณค่า และใหค้วามส าคญักบับุคลากรทุกระดบั หอ้งสมุดไม่สามารถด าเนินการไปดว้ยคนคนเดียว 
แต่ตอ้งเกิดจากความรัก ความสามคัคีของบุคลากรทัว่ทั้งองคก์ร 

2. น าแนวคิดดา้นการบริหารจดัการ ในการพฒันาปรับปรุงการบริการ และน าเสนอบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ โดยใชร้ะบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

3. น าแนวคิดการบริหารจดัการดา้นการเงิน งบประมาณ มาพฒันาหอ้งสมุด 
4. ไดแ้นวคิดในการท างานบริการเชิงรุกท่ีทนัสมยั ตลอดจนการน าเทคโนโลย ีเช่น จอ Touch 

Sceen ในการท า Digital Book Shelf, Digital memo Board มาใชใ้นการบริการของห้องสมุด เพื่อดึงดูด
ใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ และเขา้มาใชบ้ริการหอ้งสมุดมากยิง่ข้ึน 

5. การออกแบบ ภูมิทศัน์และการจดัการดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้สีสัน ทนัสมยั มี
บรรยากาศท่ีดึงดูดผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 

6. แนวคิดการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับกบัการท างาน และการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ข้อสังเกต 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
2. มีโอกาสสร้างความร่วมมือและกระชบัความสัมพนัธ์มากยิง่ข้ึน 
3. ไดแ้นวทางในการน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานของตนเอง 
4. ไดแ้นวคิดในการพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการและน าเสนอบริการทรัพยากรสารสน- 

เทศในรูปแบบต่างๆ ระหวา่งหอ้งสมุด 
5. ไดแ้นวคิดการบริหารจดัการดา้นการเงิน งบประมาณ เพื่อการพฒันาห้องสมุด 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ผูบ้ริหารหอ้งสมุดควรใหค้วามส าคญั สนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรสามารถมาเขา้ร่วม 

ประชุมในกลุ่มคณะท างาน เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดข้ึนตามเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง 
 

ภาพประกอบ 
 

ประชุมคร้ังที ่1/2554 วนัพฤหัสบดีที่ 22 กนัยายน 2554 ณ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

    
 
ประชุมคร้ังที2่/2555 วนัพฤหัสบดีที ่12 มกราคม 2555 ณ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
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ประชุมคร้ังที ่3/2555 วนัพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 ณ มหาวทิยาลัยรังสิต 
 

    
 
อบรมฐานข้อมูล วนัพฤหัสบดีที ่17 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ 

 

    
 

ประชุมคร้ังที่ 4/2555 วนัพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลยัเกริก 
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ศึกษาดูงาน วนัพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ ส านักบรรณสารการพฒันา สถาบันบัณฑิต  
พฒันบริหารศาสตร์ 

    
 

    
 

    
 

ประชุมคร้ังที ่5/2555 วนัพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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ประชุมคร้ังที ่6/2556 วนัพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
 

 
 
ประชุมคร้ังที ่7/2556 วนัพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 
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ประชุมคร้ังที ่8/2556 วนัพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
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2.3.3  กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
1) รายช่ือคณะท างานกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1) อาจารยสุ์ชญัญา    จีระพนัธ์ุ  ท่ีปรึกษากลุ่มงาน 
1.2) อาจารยด์าวรัตน์    แท่นรัตน์   ประธาน 
1.3) อาจารยจ์นัทร์ฉาย    วรีะชาติ   รองประธาน 
1.4) อาจารยดุ์ษษา    โชติกวบูิลย ์               เลขานุการ  
1.5) อาจารยศิ์ริรัตน์     บุญเตาชู   อนุกรรมการ  
1.6) อาจารยก์รรณิการ์    สุธรรมศิรินุกูล   อนุกรรมการ  
1.7) อาจารยป์ราณี       แสงจนัทร์  อนุกรรมการ  
1.8) อาจารยป์ราณี          ร าจวนจร  อนุกรรมการ   
1.9) อาจารยฉ์ลอง           กุสุมาลย ์  อนุกรรมการ  
1.10) อาจารยศ์นัสนีย ์   อดทน   อนุกรรมการ  
1.11) อาจารยเ์บญจภรณ์   อนนัตว์ณิชยช์า  อนุกรรมการ  
1.12) อาจารยว์ไิล         พฤษปัญจะ  อนุกรรมการ  
1.13) อาจารยน์พรัตน์      น่ิมเจริญ  อนุกรรมการ  
1.14) อาจารยณ์ัฐฐศ์ศิ   อติวรพงศ ์  อนุกรรมการ  
1.15) อาจารยอ์รุณี           เห่งแจง้   อนุกรรมการ  
1.16) อาจารยสุ์ดา         ทองชิว   อนุกรรมการ  
1.17) อาจารยสุ์จิตรา        แร่มี   อนุกรรมการ  
1.18) อาจารยว์ศิรุจน์    เมืองปล้ืม  อนุกรรมการ   
1.19) อาจารยภ์ทัรกร       พิณทอง   อนุกรรมการ  
1.20) อาจารยป์ณิตา        ดีมานพ   อนุกรรมการ  
1.21) อาจารยน์นัทิดา        นาคแป้น  อนุกรรมการ  
1.22) อาจารยอ์รวรรยา   จโนภาส  อนุกรรมการ  
1.23) อาจารยอุ์ไรวรรณา   แพงงา   อนุกรรมการ  
1.24) อาจารยธ์นิสสรา    คงฉิม   อนุกรรมการ  
1.25) อาจารยเ์มตตา          เปรมปรีด์ิ  อนุกรรมการ  
1.26) อาจารยอุ์ไร            กาญจนาวิโรจน์กุล อนุกรรมการ  
1.27) อาจารยว์ชัราภรณ์   ชูสัตยานนท ์  อนุกรรมการ  
1.28) อาจารยสุ์พิศ           บายคายคม  อนุกรรมการ  
1.29) อาจารยอ์ธิพงษ ์       คิดดี   อนุกรรมการ  
1.30) อาจารยศุ์ภากร        ค ากรณ์   อนุกรรมการ   
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1.31) อาจารยเ์ยาวภาณี      รอดเพช็ร   อนุกรรมการ  
2) การประชุมกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

จดัการประชุมทุก 2 เดือน จ านวน 10 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่   
คร้ังท่ี 13/1/1/2554   23 กนัายน 2554   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
คร้ังท่ี 13/2/1/2555   13 มกราคม 2555  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ว.หวัหมาก 
คร้ังท่ี 13/3/2/2555   22 มีนาคม 2555   มหาวทิยาลยัรังสิต 
คร้ังท่ี 13/4/3/2555   24 พฤษภาคม 2555  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คร้ังท่ี 13/5/4/2555   9   สิงหาคม 2555  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
คร้ังท่ี 13/6/5/2555   27 กนัยายน 2555  มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์
คร้ังท่ี 13/7/6/2555   22 พฤศจิกายน 2555  มหาวทิยาลยัศรีปทุม บางเขน 
คร้ังท่ี 13/8/1/2556   24 มกราคม 2556  มหาวทิยาลยัเกริก 
คร้ังท่ี 13/9/2/2556   28 มีนาคม 2556   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต ว.พฒันาการ 
คร้ังท่ี 13/10/3/2556   30 พฤษภาคม 2556  มหาวทิยาลยัรังสิต 

3) โครงการของกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.1)3.1)  โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกระบวนการจัดหาโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกระบวนการจัดหา   

 
ช่ือโครงการช่ือโครงการ                    โครงการแลกเปล่ียนเรียโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการจดัหานรู้ในกระบวนการจดัหา 

ลกัษณะโครงการลกัษณะโครงการ          โครงการใหม่โครงการใหม่ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบหน่วยงานที่รับผดิชอบ     กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพฒันา  

                                         ระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)   

หลกัการและเหตุผลหลกัการและเหตุผล   
 คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) โดย
ความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท าให้เกิดการพฒันาศกัยภาพ และความสามารถในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน ดงันั้นกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศจึงค านึงถึงความส าเร็จ
ของงานห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงจากอดีตถึงปัจจุบนัมีคุณค่ายิ่งควรแก่การบนัทึกและ
ถ่ายทอดสู่บุคลากรของสถาบนั เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง กลุ่มงานจึงตระหนักถึง
ความส าคญัในการจดัการความรู้ในกระบวนการจดัหา เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งคณะท างานกลุ่ม
งานฯ โดยการจดัการความรู้ท่ีเกิดจากการน าผลส าเร็จจากประสบการณ์จริงมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีจะพัฒนางานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 จากเหตุผลดังกล่าว คณะท างานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงจดัท าโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการจดัหาข้ึน โดยการศึกษาดูงานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบนัท่ีจดัประชุมกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศตามวาระ อนัเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์
และสร้างความเขา้ใจในดา้นการปฏิบติังานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ปรับใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนงาน ใหเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์  

1. เพื่อสนบัสนุนและกระตุน้ให้บุคลากรงานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ไดรั้บความรู้  แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและน าความรู้ขยายผลสู่การ
ปฏิบติั 

2. เพื่อเปิดโอกาสใหห้น่วยงานหอ้งสมุด น าผลส าเร็จของการด าเนินงานดา้นจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3. เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศไดถ่้ายทอดประสบการณ์ร่วมกนั 
และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชก้บังานท่ีปฏิบติัได ้

เป้าหมายเป้าหมาย   

                      กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการจดัหาร่วมกนั และน า
ความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชก้บังานท่ีปฏิบติัได ้
ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ 
             เดือนมกราคม 2555 – กนัยายน 2556 
สถานทีด่ าเนินการสถานทีด่ าเนินการ 
              หอ้งสมุดของสถาบนัท่ีจดัประชุมกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศตามวาระ 
วธีิด าเนินการวธีิด าเนินการ   

1. ประชุมกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศตามวาระและศึกษาดูงาน แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ทุกคร้ัง 

2. น าเสนอการศึกษาดูงานทางเวบ็ไซตข์องกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ประเมินผลโดยการส ารวจความคิดเห็นคณะท างานกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
4. ส่งผลการด าเนินการโครงการให ้อพส. ชุดท่ี 13 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับผลทีค่าดว่าจะได้รับ   

1. บุคลากรงานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และน าความรู้ขยายผลสู่การปฏิบติั 

2. คณะท างานกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ไดมี้โอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกนั
และน าความรู้ท่ีไดรั้บ ไปประยกุตใ์ชก้บังานท่ีปฏิบติัได ้

ประเมินผลประเมินผล   
             ส ารวจความคิดเห็นคณะกรรมการกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

3.2)  โครงการแลกเปลีย่นทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ด้รับอภินันทนาการ 

 

ช่ือโครงการ  โครงการแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรั้บอภินนัทนาการ 
ลกัษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพฒันาระบบ 
   และเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ( อพส.) 
หลกัการและเหตุผล 
 โครงการแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศจดัตั้งข้ึนเพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั เป็น
การส่งเสริมภารกิจซ่ึงกนัและกนั เพื่อร่วมมือกนัพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงสถาบนัการศึกษาในแต่
ละแห่งเป็นแหล่งสะสมสารสนเทศทั้งส้ิน ดงันั้น เราจึงควรส่งเสริมให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่าและ
แพร่หลาย เพื่อสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การร่วมมือกันเป็นเครือข่ายช่วยให้สมาชิก



104 
 

ร่วมกนัก าหนดแนวทางและการพฒันาการด าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของทรัพยากรสารสนเทศ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งห้องสมุดเครือข่าย 
2. เพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรสารสนเทศร่วมกนัอยา่งคุม้ค่า 
3. เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือกนัระหวา่งหอ้งสมุดเครือข่าย 

เป้าหมาย  
1. เพื่อไดท้รัพยากรสารสนเทศในจ านวนท่ีเพิ่มข้ึน 
2. เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 

งบประมาณ 
 หอ้งสมุดแต่ละแห่งพิจารณางบประมาณด าเนินการตามความเหมาะสม 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 สิงหาคม 2554- กรกฎาคม 2556 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ไดแ้ลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั 
 2. ไดแ้บ่งปันทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั 
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 3. ไดรั้บความร่วมมือกนัในระหวา่งหอ้งสมุดเครือข่าย 
ประเมินผล 
 ส ารวจความคิดเห็นคณะกรรมการกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

3.3)  โครงการความร่วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (ส่ือส่ิงพมิพ์ ส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ ส่ือมัลติมีเดีย และฐานข้อมูล) 
 
ช่ือโครงการ  โครงการความร่วมมือการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ (ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือ 
   อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือมลัติมีเดีย และฐานขอ้มูล) 
ลกัษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและ 

เครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
หลกัการและเหตุผล  

การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตั้งแต่แรกเร่ิมจวบจน
ปัจจุบนัมีวตัถุประสงค์หลักคือเน้นความร่วมมือระหว่างสถาบัน ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ หมวดท่ี 8 วา่ดว้ยเร่ือง เครือข่ายและความร่วมมือระหวา่งห้องสมุด รวมถึง
เกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเช่นการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงันั้น เพื่อเป็นการต่อยอดจาก
การด าเนินงานของกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ในวาระท่ีผา่นมา กลุ่มงานพฒันาฯ จึงไดจ้ดัท า
โครงการความร่วมมือการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศน้ีข้ึน เพื่อเป็นการพฒันาความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดให้เป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน และจะเป็นแนวทางในการสร้างข่ายงานห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนใหมี้ประสิทธิภาพและย ัง่ยนืตลอดไป 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อช่วยประหยดังบประมาณการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละสถาบนั 
2. เพื่อเพิ่มศกัยภาพของงานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
3. เพื่อยกระดบัความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใหต่้อเน่ืองและย ัง่ยนื 

เป้าหมาย 
ลดค่าใชจ่้ายในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละสถาบนัได ้ 10 เปอร์เซ็นต ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนสิงหาคม 2554 – เดือนกรกฎาคม 2556 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ประหยดังบประมาณการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศใหแ้ก่สถาบนั 

2.  งานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศของสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีศกัยภาพมากข้ึน 
3.  พฒันาและยกระดบัความร่วมมือระหวา่งห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใหต่้อเน่ืองและ 
     ย ัง่ยนื 

ประเมินผล 
 ประเมินผลความพึงพอใจโครงการความร่วมมือการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ จากคณะ 
ท างานกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ โดยจะตอ้งมีผลการประเมินความพึงพอใจมากกวา่ร้อยละ 
80 
 

4) สรุปโครงการของกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
4.1) สรุปการด าเนินงานโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกระบวนการจัดหา  

คณะท างานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือข่ายห้องสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไดจ้ดัท าโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการจดัหา  จาก
การประชุมและศึกษาดูงานสถาบนัต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์และสร้างความเขา้ใจใน
ดา้นการปฏิบติังานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใช้เป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนงาน ใหเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองรวม 8 สถาบนัดงัน้ี 

1. ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั หวัหมาก 
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2. ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 
3. ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
4. ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
5. ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์
6. ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
7. ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกริก 
8. ส านกับรรณสาร มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
โดยไดส้รุปการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการจดัหา จากการประชุมท่ีคณะท างานใหค้วามรู้

ระหวา่งสถาบนัในการปฏิบติังานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ และจากการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบนั
ต่าง ๆ โดยเนน้ดูงานจดัหา และการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมถึงการถ่ายภาพกิจกรรมพร้อมทั้งน า
เผยแพร่สรุปเน้ือหาทางเวบ็ไซตข์องกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. บุคลากรงานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และน าความรู้ขยายผลสู่การปฏิบติั 

2. คณะท างานกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ไดมี้โอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกนั
และน าความรู้ท่ีไดรั้บ ไปประยกุตใ์ชก้บังานท่ีปฏิบติัได ้
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การก าหนดค่าคะแนนระดับความคิดเห็น 
5  มากท่ีสุด 
4  มาก 
3  ปานกลาง 
2  นอ้ย 
1  นอ้ยท่ีสุด 

การแปลความหมายค่าเฉลีย่ 
คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของคณะท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจของคณะท างานอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจของคณะท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจของคณะท างานอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจของคณะท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

สรุปผลการประเมินความคิดเห็น โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกระบวนการจัดหา 
คณะท างานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ

เครือข่ายห้องสมุด สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไดป้ระเมินผลโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการ
จดัหา โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมด 30 ชุด ไดรั้บคืนมาทั้งหมด 30 ชุด คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ์เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรมแกรม Microsoft Excel หาค่าเฉล่ีย 

พบวา่ ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการจดัหา อยูใ่น ระดับ
มาก  ค่าเฉลีย่ 4.43  จากผลการประเมินเม่ือน ามาจดัล าดบัตามค่าเฉล่ียสูงสุดพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ตรง เร่ืองการศึกษาดูงานกระบวนการจดัหาจากสถาบนัต่าง ๆ มี
ความพึงพอใจในระดบัมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.84 รองลงมา ความพึงพอใจเก่ียวกบัโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในกระบวนการจดัหา เร่ืองมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ และไดรั้บขอ้มูลตรงตามความตอ้งการ 
ค่าเฉล่ีย 4.65 การแลกเปล่ียนประสบการณ์ก่อให้เกิดความเขา้ใจ ค่าเฉล่ีย 4.58 ส่วนวิธีการน าเสนอมี
สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม  และการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ค่าเฉล่ีย 4.55 เท่ากัน 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาจากสถาบนัต่าง ๆ ค่าเฉล่ีย 4.39 และความพึงพอใจ
เก่ียวกบัการเขา้ใชเ้วบ็ไซตโ์ครงการกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ค่าเฉล่ีย 4.10 ตามล าดบั 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ควรประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตข์องกลุ่มงานต่าง ๆ ไดเ้ขา้ถึง 
2. ควรมีการเก็บสถิติผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์
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4.2) สรุปโครงการแลกเปลีย่นทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ด้รับอภินันทนาการ 
 โครงการแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศจดัตั้งข้ึนเพื่อใชท้รัพยากรสารสนเทศร่วมกนัเป็นการ
ส่งเสริมภารกิจซ่ึงกนัและกนั เพื่อร่วมมือกนัพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงสถาบนัการศึกษาในแต่ละ
แห่งเป็นแหล่งสะสมสารสนเทศทั้ งส้ิน ดังนั้ น เราจึงควรส่งเสริมให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและ
แพร่หลาย เพื่อสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การร่วมมือกันเป็นเครือข่ายช่วยให้สมาชิก
ร่วมกนัก าหนดแนวทางและการพฒันาการด าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของทรัพยากรสารสนเทศ 
สรุปผลการด าเนินการ  
 ทรัพยากรทีไ่ด้รับอภินันทนาการ  

ทรัพยากร  รอบ ที ่ 1        ภาษาไทย   509  ช่ือเร่ือง   673  เล่ม 
     ภาษาองักฤษ   110  ช่ือเร่ือง   186  เล่ม 
     วทิยานิพนธ์     114   ช่ือเร่ือง  180  เล่ม 
     ส่ือโสตฯ     12   ช่ือเร่ือง        28  ช้ิน 
     รวมทั้งส้ิน   745  ช่ือเร่ือง    1,067  เล่ม 

ทรัพยากร รอบที ่2   ภาษาไทย   159  ช่ือเร่ือง   165  เล่ม 
     ภาษาองักฤษ       31  ช่ือเร่ือง      32  เล่ม 
     วทิยานิพนธ์           54  ช่ือเร่ือง  120  เล่ม 
     ส่ือโสตฯ           6  ช่ือเร่ือง   131  ช้ิน 
     รวมทั้งส้ิน   250  ช่ือเร่ือง   448  เล่ม 
 ทรัพยากรทีม่ีการแลกเปลีย่น 

ทรัพยากรรอบที ่1  ภาษาไทย     11  ช่ือเร่ือง    11  เล่ม 
     ภาษาองักฤษ          6  ช่ือเร่ือง       6  เล่ม 
     ส่ือโสตฯ          1  ช่ือเร่ือง       1  ช้ิน 
     รวมทั้งส้ิน     17  ช่ือเร่ือง     17  เล่ม 
ผลการประเมินความพงึพอใจ 
 สรุปผลการด าเนินงานของโครงการแลกเปล่ียนทรัพยากรท่ีไดรั้บอภินนัทนาการ อยูใ่นระดับดี
มาก ค่าเฉลี่ย 4.56 หรือ คิดเป็นร้อยละ 91.2  ซ่ึงแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทั้งส้ิน 22 ฉบบั จาก 30 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ73.33  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการประเมินผลโครงการ กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทุกโครงการไดรั้บความพึง
พอใจอยู่ในระดบัดีมาก และทุกโครงการมีประโยชน์ต่อสมาชิก ดงันั้น ทั้ ง 3 โครงการ ควรจะมีการ
ด าเนินการต่อเน่ือง มีบางโครงการ เช่น โครงการแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรั้บอภินนัทนา-
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การ โครงการน้ีจะน าหนงัสือดงักล่าวท่ีแต่ละสถาบนับริจาคมานั้น น าไปบริจาคท่ี วิทยาลยัเทคโนโลยี
วบูิลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) ต่อไป 
 

4.3) สรุปโครงการความร่วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ ส่ือมัลติมีเดีย และฐานข้อมูล)  

โครงการความร่วมมือการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ (ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ
มลัติมีเดีย และฐานข้อมูล) กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ มีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยประหยดั
งบประมาณการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละสถาบนั เพื่อเพิ่มศกัยภาพของงานจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และยกระดับความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ต่อเน่ืองและย ัง่ยืน โดยการส ารวจความคิดเห็นจากสถาบันต่างๆ ใน
คณะท างานกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศถึงความสนใจ และความตอ้งการในการรับทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานขอ้มูลต่างๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจในการบอกรับ 
 การด าเนินงานตามโครงการมีทั้งการเชิญตวัแทนจากบริษทัต่างๆ และการแบ่งปันความรู้และ
ขอ้มูลไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดจ านวน 3 ฐาน จากตวัแทนของกลุ่มงานพฒันาฯ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

ฐานข้อมูล Turnitin   เป็นฐานขอ้มูลเพื่อให้บริการตรวจสอบเพื่อป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ส่ิงพิมพอ์อนไลน์ พร้อมทั้งช้ีแหล่งขอ้มูลท่ีปรากฏวา่ซ ้ า และแสดงรายการดงักล่าวเป็นแถบสีและระดบั
เปอร์เซ็นตก์ารเทียบซ ้ า ซ่ึงรายงานตน้ฉบบัท่ีแสดงออกมานั้นท าให้ง่ายต่อผูส้อนในการติดตาม และแปล
ผล เพื่อประกอบวิจารณญาณของผูส้อนในการพิจารณาประเมินผลงานช้ินนั้นซ่ึงได้เชิญตวัแทนจาก
บริษทั Book Promotion and Service มาน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตวัฐานขอ้มูล รวมไปถึงวธีิการใช ้ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 13/5/4/2555 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องส่ือประสม) ชั้น 2 
อาคารบรรณสารมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ฐานข้อมูล JSTOR ให้เน้ือหาครอบคลุมวารสารยอ้นหลงัดา้นสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน  
การตลาด การจดัการ การประเมินความเส่ียง ศาสนาและปรัชญา การศึกษา ดนตรี กฎหมายและจิตวทิยา  
ใหร้ายละเอียดท่ีสืบคน้ไดใ้นรูปบรรณานุกรมและบทความฉบบัเตม็ สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดไดต้าม
เวบ็ไซต ์    http://www.jstor.org    เป็นฐานขอ้มูลท่ีไม่มีตวัแทนอยูใ่นประเทศไทย ทางกลุ่มงานจึงไดรั้บ
ความอนุเคราะห์จากตวัแทนกลุ่มงานจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการให้ข้อมูลเก่ียวฐานข้อมูล
ดงักล่าวในการประชุมคร้ังท่ี 13/7/6/2555 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 2A01 ชั้น 12 
โซน A อาคาร 11 ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัศรีปทุม บางเขน 

ฐานข้อมูล Emerald Management Plus  เป็นฐานขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสาขา
การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้และสารสนเทศ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกวา่ 370 ช่ือ ซ่ึงจะมีการเพิ่มจ านวน
วารสารเพิ่มมากข้ึนทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 จนถึงปัจจุบนั และสาระสังเขปยอ้นหลงัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989  
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ซ่ึงไดเ้ชิญตวัแทนจากบริษทั EBSCO International  Inc. มาน าเสนอขอ้มูล พร้อมทั้งแนะน าวธีิการใช ้ใน
การประชุมคร้ังท่ี 13/8/1/2556    เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 1217 ชั้น 2 อาคาร ดร.เกริก 
มงัคละพฤกษ ์มหาวทิยาลยัเกริก 
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลโครงการนั้น กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ไดท้  าการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการความร่วมมือการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ (ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือมลัติมีเดีย และฐานขอ้มูล)   จากคณะท างานของกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
ซ่ึงผลการประเมินพบว่า สมาชิกกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ มีระดบัความพึงพอใจในระดบั
มากทีสุ่ด ค่าเฉล่ีย 4.17  หรือคิดเป็นร้อยละ 83.34 
 
สรุป 

จากผลการประเมินโครงการต่างๆ ทุกโครงการได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  ทุก
โครงการมีประโยชน์อยา่งยิ่งในการปฏิบติังาน  และเป็นการพฒันาบุคลากรในวิชาชีพท่ีสามารถน าไป
ประยกุตแ์ละเป็นแนวทางในการปฏิบติังานได ้
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2.3.4  กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
1) รายช่ือคณะท างานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1) นางไพจิตร เกิดอยู ่  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ประธาน 
1.2) นางสาวรัศมี ประทา มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  รองประธาน 
1.3) นางสาวสุชีรา ทองศิริ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  กรรมการ 
1.4) นางสาวพุทธชาด สุขสอาด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร กรรมการ 
1.5) นางพรมมาศ เอ่งฉว้น มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  กรรมการ 
1.6) นางกนกวรรณ จนัทร มหาวทิยาลยัรังสิต  กรรมการ 
1.7) นางสุพตัรา พูนแกว้ มหาวทิยาลยักรุงเทพ  กรรมการ 
1.8) นางกฤษดา วชิยัสืบ  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  กรรมการ 
1.9) นางสาวนุษา สุขบุญพนัธ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรรมการ 
1.10) นางณิชาภทัร์ อมรจุติ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์ กรรมการ 
1.11) นางสาวมฑันา สุวรรณ มหาวทิยาลยัเกริก  กรรมการ 
1.12) นางสาวปนิตา ดีมานพ มหาวทิยาลยัธนบุรี  กรรมการ 
1.13) นางสาววนัทิพย ์แสงพนัธุรุง มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต  กรรมการ 
1.14) นายชาญยทุธ ชูสุวรรณ วทิยาลยัทองสุข   กรรมการ 
1.15) นางสาวรจนีย ์นารินนท ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น กรรมการ 
1.16) นางสาวจิระวรรณ อุทศัน์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  กรรมการ 
1.17) นางสาวสุปรียา มหาสมบติักลุ วทิยาลยัราชพฤกษ ์  กรรมการ 
1.18) นางสาวธนิสสรา คงฉิม มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย กรรมการ 
1.19) นางสาวนวลกัษณ์ กลางบุรัมย ์มหาวทิยาลยัเนชัน่  กรรมการ 
1.20) นางสาวฉววีรรณ เพชรประสม สถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรรมการ 
1.21) นางสาวเยาวภานี รอดเพช็ร มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น  กรรมการ 
1.22) นางสาววิภารัตน ์ทะปัญญา มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย กรรมการ 
1.23) นางสาวอรวรรยา จโนภาส วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก กรรมการ 
1.24) นางวชัราภรณ์ ชูสตัยานนท ์ วทิยาลยัดุสิตธานี  กรรมการ 
1.25) นางสาวกลัยรักษ ์ชุมเปีย มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขานุการ 
 

2) การประชุมกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  จดัการประชุมทุก 2 เดือน  
จ านวน 10 คร้ัง ดงัน้ี 

คร้ังท่ี  1/2554    23 กนัยายน 2554  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
คร้ังท่ี  2/2555    13 มกราคม 2555  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ว.หวัหมาก 
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คร้ังท่ี  3/2555    22 มีนาคม 2555   มหาวทิยาลยัรังสิต 
คร้ังท่ี  4/2555    24 พฤษภาคม 2555  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คร้ังท่ี  5/2555    9   สิงหาคม 2555  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
คร้ังท่ี  6/2555    27 กนัยายน 2555  มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์
คร้ังท่ี  7/2555    22 พฤศจิกายน 2555  มหาวทิยาลยัศรีปทุม บางเขน 
คร้ังท่ี  8/2556    24 มกราคม 2556  มหาวทิยาลยัเกริก 
คร้ังท่ี  9/2556    28 มีนาคม 2556   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต ว.พฒันาการ 
คร้ังท่ี  10/2556    30 พฤษภาคม 2556  สถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

 

3) โครงการกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
3.1)  โครงการรวบรวมหัวเร่ืองใหม่ 

 
ช่ือโครงการ                     โครงการรวบรวมหวัเร่ืองใหม่ 
ลกัษณะโครงการ             สร้างองคค์วามรู้ร่วมกนั 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ    กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและ

เครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
หลกัการและเหตุผล 
 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นกระบวนการส าคญัท่ีห้องสมุดจะตอ้งด าเนินการกบั
ส่ิงพิมพทุ์กประเภท   เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถคน้หา หรือยืมออกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยบรรณารักษ์
เป็นผูด้  าเนินการตามขั้นตอนท่ีห้องสมุดแต่ละแห่งก าหนด  ห้องสมุดอาจจะเลือกฐานขอ้มูลห้องสมุด
อตัโนมติั     และระบบจดัหมวดหมู่ท่ีเหมาะสมแตกต่างกนั     แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกนัคือการก าหนด
หวัเร่ือง เพราะเป็นเคร่ืองมือส าคญั ท่ีสามารถช่วยให้ผูใ้ชทุ้กคนสามารถเขา้ถึงเน้ือหาส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการ
ไดอ้ย่างกวา้งขวาง  โดยคู่มือก าหนดหัวเร่ืองไม่ทนัสมยั   กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจึงมี
แนวคิดจะแกปั้ญหาน้ีโดยจดัท าโครงการรวบรวมหวัเร่ืองใหม่ ส าหรับใชร่้วมกนั 
วตัถุประสงค์ 

1. ก าหนดหวัเร่ืองใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกนั 
2. เพื่อใหบ้รรณารักษส์ามารถท างานไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
3. เพื่อใหก้ลุ่มงานไดมี้หวัเร่ืองใหม่ใชก้บัส่ิงพิมพไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
          มีหวัเร่ืองใหม่  
เป้าหมาย 
              มีหวัเร่ืองใหม่  30 หวัเร่ือง 
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ระยะเวลาด าเนินการ  
              พฤษภาคม 2555- เมษายน 2556  
วธีิด าเนินการ 

1. สมาชิกกลุ่ม น าเสนอหวัเร่ืองเพื่อพิจารณาร่วมกนั 
2. รวบรวมหวัเร่ืองท่ีพิจารณาแลว้ น าไปประกอบการปฏิบติังาน 
3. หวัเร่ืองเฉพาะ ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขา น ามาเสนอสมาชิกกลุ่มงาน  
4. สรุปโครงการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ    
          มีหวัเร่ืองใหม่ใชป้ฏิบติังานภายในกลุ่มงาน 
 

3.2)  โครงการความร่วมมือการจัดการหนังสือค้าง [Backlogs] 
 
ช่ือโครงการ  โครงการความร่วมมือจดัการหนงัสือคา้ง [Backlogs] 
ลกัษณะโครงการ        พฒันากลุ่มงาน 
หน่วยงานรับผดิชอบ      กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หลกัการและเหตุผล 

หนังสือคา้ง เป็นหนังสือท่ีไดรั้บการจดัหาเขา้มาในห้องสมุด ด้วยวิธีการบริจาค แลกเปล่ียน 
การผลิตหรือท าส าเนาข้ึนใหม่ และห้องสมุดไดล้งทะเบียนแต่ยงัไม่ผ่าน กระบวนการวเิคราะห์หมวดหมู่ 
ท  ารายการและให้บริการ ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลายๆ ดา้น เช่น บรรณารักษไ์ม่เพียงพอ มีผูบ้ริจาคหนงัสือ
ในปริมาณมากๆ โดยห้องสมุดไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในการรับบริจาคทั้งดา้นเน้ือหาและปริมาณ ดงันั้น
การมีหนงัสือคา้ง เป็นผลเสียทั้งกบัผูใ้ชแ้ละหอ้งสมุด จึงจ าเป็นตอ้งหาวธีิการด าเนินการโดยจดัโครงการ
ความร่วมมือการจดัการหนงัสือคา้ง [Backlogs] ข้ึน 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศร่วมมือการด าเนินการจดัการหนงัสือคา้ง 
2. เพื่อด าเนินการหนงัสือคา้งอยา่งเป็นระบบ 
3. สามารถน าหนงัสือคา้งออกบริการ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 หนงัสือคา้งสามารถออกใหบ้ริการได ้
เป้าหมาย   

แลว้เสร็จเดือนกุมภาพนัธ์  2556 
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ระยะเวลาการด าเนินการ   
 เดือนกนัยายน 2555 – กุมภาพนัธ์  2556 
วธีิการด าเนินการ 

1. แต่ละสถาบนัส่งรายช่ือหนงัสือคา้งของแต่ละสถาบนัใน Facebook e-mail ใหส้มาชิกของ
กลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  

2. แต่ละสถาบนัช่วยตรวจสอบรายช่ือหนงัสือคา้งในแต่ละสถาบนัมีท่ีใดบา้ง เพื่อก าหนด
เลขหมู่และหวัเร่ือง  

3. แจง้หมวดหมู่ หวัเร่ืองของหนงัสือคา้งกบัสถาบนั เพื่อด าเนินการออกบริการ 
4. แลกเปล่ียนความรู้การจดัการหนงัสือคา้งเพื่อไม่ใหเ้กิด Backlogs ในโอกาสต่อไป 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 หนงัสือคา้งของแต่ละสถาบนั สามารถลงรายการบรรณานุกรมและออกบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

3.3)  โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน 
 
ช่ือโครงการ                    โครงการ แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน   
ลกัษณะโครงการ           บริการสังคม   
ผู้รับผดิชอบโครงการ     กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและ          

เครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
หลกัการและเหตุผล 

เยาวชนในวนัน้ีคือก าลงัส าคญัของชาติในวนัหน้า การให้การศึกษาในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว
คงไม่เพียงพอส าหรับสถานการณ์ในปัจจุบนั  ห้องสมุดเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ สามารถช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ และผลกัดนัให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ  มีความรู้ ทนัต่อเหตุการณ์ 
กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีความตระหนกัในเร่ืองน้ี     จึงจดัให้มีโครงการแบ่งปันความรู้
สู่ชุมชน    
วตัถุประสงค์  

1. เพื่อรวบรวมส่ือการเรียนรู้ อาทิ หนงัสือ วารสาร นิตยสารจากหอ้งสมุดสมาชิก อพส.  
ประมาณ 300 เล่ม 

2. เพื่อจดัส่ือการเรียนรู้จากขอ้ 1 ใหโ้รงเรียนท่ีคดัเลือกไว ้1 โรงเรียน 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 ไดแ้บ่งปันความรู้สู่ชุมชน 1 โรงเรียน 
เป้าหมาย 

จดัหาหนงัสือใหไ้ดไ้ม่ต ่ากวา่ 300 เล่ม 



116 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เมษายน 2555 -  ตุลาคม 2555 

วธีิการด าเนินการ 
1. คดัเลือกโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 1 โรงเรียน   
2. รวบรวมหนงัสือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากหอ้งสมุดสมาชิก อพส. 
2. ประสานงานกบัโรงเรียนเพื่อด าเนินการตามโครงการ 
3. น าหนงัสือและอุปกรณ์ต่าง ๆ มอบใหโ้รงเรียน 

งบประมาณ 
   รับบริจาคจากบริษทั ส านกัพิมพ ์และ กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฯลฯ 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ไดแ้บ่งปันความรู้สู่ชุมชน 
2.  ได ้เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านใหเ้ยาวชน 
3.   สมาชิกภายในกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการบริการสังคม 

 
3.4)  โครงการเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

[Facebook] 
 
ช่ือโครงการ        โครงการเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ    
                              (Facebook) 
ลกัษณะโครงการ      พฒันากลุ่มงาน 
หน่วยงานรับผดิชอบ      กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและ 

เครือข่ายหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน    
หลกัการและเหตุผล  

ในปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย  การกระจายขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว  Facebook เป็นเครือข่ายทางสังคมท่ีมีผูนิ้ยมใชง้านกนัมากท่ีสุด เพียง
แค่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก กับ Facebook  ผูใ้ช้สามารถแบ่งปันข้อมูล รูปภาพ ร่วมกัน และสามารถ
โตต้อบขอ้มูลกนับนเวบ็ไซต์ได ้Facebook ใช้งานได้ง่าย  เป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง  ผูใ้ช้ยงัสามารถ
สร้างเน้ือหาแลกเปล่ียนและกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อแบ่งปันกันได้ทั้ งระดับบุคคล กลุ่มหรือ
องค์กร  อีกทั้งยงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูใ้ชใ้นกลุ่มต่างๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม
บนโลกออนไลน์ท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด   กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
อพส.  ตระหนักถึงข้อดีของ Facebook  ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการน้ีข้ึนเพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งสมาชิกในกลุ่มงานฯ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  
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วตัถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะท างานกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   
2. เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันขอ้มูล และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
3. เพื่อปรับปรุงการท างานให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารระหว่าง          

คณะท างานกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ   

มีเครือข่ายทางสังคมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อพส.   และเพิ่มช่องทางการ
ส่ือสารของคณะท างานกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ อพส.  
เป้าหมาย  
        1. มี Facebook ส่ือสารในกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   

2. คณะท างานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ อพส. มีความพึงพอใจต่อโครงการ ไม่ต ่า
กวา่ 80% 
ระยะเวลาการด าเนินการ กนัยายน - มีนาคม 2555  
วธีิการด าเนินงาน  

1. สร้างเครือข่ายสังคม  Facebook  
2. เพิ่มรายช่ือคณะท างานกลุ่มฯ เขา้ไปในเครือข่ายทางสังคม 
3. เร่ิมใชง้าน 
4. ประเมินโครงการ 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
คณะท างานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  มีสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างกัน มีความ

ร่วมมือ และการติดต่อส่ือสารระหวา่งคณะท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
4) สรุปโครงการกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
  สรุปการด าเนินงานกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศปี 2554 – 2556 ใน 

คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ดงัน้ี 
 
ล าดบั
ที ่

ช่ือโครงการ/
กจิกรรม 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 
ตวับ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการรวบรวม
หวัเร่ืองใหม่ 

หวัเร่ืองใหม่  ไม่นอ้ยกวา่ 30 
หวัเร่ือง 

ไดห้วัเร่ืองใหม่  47  หวัเร่ือง  รอพิจารณา  27  
หวัเร่ือง 

2 โครงการความ
ร่วมมือการจดัการ 

หนงัสือคา้งสามารถ
ออกบริการได ้

ด าเนินการให้
แลว้เสร็จ 

มีสถาบนัท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหด้ าเนินการ
จดัการหนงัสือคา้ง 4 สถาบนัคือ มหาวทิยาลยั 
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ล าดบั
ที ่

ช่ือโครงการ/
กจิกรรม 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 
ตวับ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน 

 หนงัสือคา้ง 
[Backlogs] 

 พฤษภาคม  
2556 

ธุรกิจบณัฑิตย ์ มหาวทิยาลยัรังสิต  
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ในปัจจุบนั
หนงัสือคา้งไดอ้อกบริการไดส้ าเร็จทุก
สถาบนั 

3 โครงการแบ่งปัน
ความรู้สู่ชุมชน 

แบ่งปันความรู้สู่
ชุมชน 1  โรงเรียน 

จดัหาหนงัสือ
ใหไ้ดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 300 เล่ม 

ไดม้อบหนงัสือวารสารและส่ือโสตทศัน์ 
จ านวน 1,275 รายการใหโ้รงเรียนบึงเทพ
พญา  อ.บางน ้ าเปร้ียว  จ.ฉะเชิงเทรา เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี 30 ส.ค. 56 

4 โครงการเครือข่าย
ทางสงัคมของกลุ่ม
งานวเิคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ
[Facebook] 

มี Facebook ของ
กลุ่มงานวเิคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

ใช ้Facebook 
เป็นช่องทางการ
ส่ือสารระหวา่ง
กลุ่ม 

กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ไดใ้ช ้
Facebook ในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกลุ่ม
ในเร่ืองการนดัประชุมกลุ่ม  การติดตาม
ความกา้วหนา้โครงการ เป็นการเพ่ิมช่อง
ทางการส่ือสารของกลุ่มงาน 

 
4.1)  สรุปโครงการรวบรวมหัวเร่ืองใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อก าหนดหวัเร่ืองใหม่ใช ้

ประโยชน์ร่วมกนั ท างานไดร้วดเร็วข้ึน มีหวัเร่ืองใชก้บัส่ิงพิมพไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
ผลการด าเนินงาน  กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไดเ้สนอหวัเร่ืองเพื่อพิจารณาทั้งหมด  

74 หวัเร่ือง ผา่นการพิจารณา 47  หวัเร่ือง ไม่ผา่นและรอการพิจารณา จ านวน 27 หวัเร่ือง ด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายและตวับ่งช้ีความส าเร็จ โครงการน้ีกลุ่มไดพ้ิจารณาใหเ้ป็นโครงการต่อเน่ืองต่อไป 

หัวเร่ืองทีผ่่านการพจิารณา มีดังนี้ 
 

ล าดับที ่ หัวเร่ืองทีผ่่านการพจิารณา  สถาบันทีเ่สนอ  
1  มาร  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวฯ  
2  กองทุนผูสู้งอายุ  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวฯ  
3  การก่อความไม่สงบ  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวฯ  
4  กิเลส  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวฯ  
5  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวฯ  
6  จุลินทรียใ์นอากาศ  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวฯ  
7  ผูป้ระกนัตน  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวฯ  



119 
 

ล าดับที ่ หัวเร่ืองทีผ่่านการพจิารณา  สถาบันทีเ่สนอ  
8  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวฯ  
9  การเรียนรู้องคก์าร  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวฯ  
10  เครือข่ายสังคมออนไลน์  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวฯ  
11  เบญจขนัธ์ (พุทธศาสนา)  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวฯ  
12  สหกิจศึกษา  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวฯ  
13  การเปิดรับข่าวสาร  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
14  ภาษาอูรักลาโวย้  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
15  ภาษาชาวไทยใหม่  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
16  ส่ิงแวดลอ้ม--คดีและการสู้คดี  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
17  ความขดัแยง้ทางส่ิงแวดลอ้ม  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
18  ตน้ทุนความเจบ็ป่วย  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
19  สัญญาซ้ือขายโลหะเงินล่วงหนา้  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
20  สัญญาซ้ือขายน ้ามนัดิบล่วงหนา้  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
21  สัญญาทางปกครอง  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
22  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
23  นกัท่องเท่ียวชาวเกาหลี  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
24  นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
25  ความผดิฐานลกัทรัพย ์ ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
26  วรรณกรรมแปล  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
27  การลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิก  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  
28  แหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  
29  การชุมนุมสาธารณะ  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 
30  กระดานข่าว (คอมพิวเตอร์)  มหาวทิยาลยัรังสิต  
31  กลุ่มอาการก่อนระดู  มหาวทิยาลยัรังสิต  
32  การคา้มนุษย ์ มหาวทิยาลยัรังสิต  
33  การเคล่ือนไหวของโลก  มหาวทิยาลยัรังสิต  
34  การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื  มหาวทิยาลยัรังสิต  
35  ชุมชนออนไลน์  มหาวทิยาลยัรังสิต  
36  สินคา้ฟุ่มเฟือย  มหาวทิยาลยัรังสิต  
37  หน้ีครัวเรือน  มหาวทิยาลยัรังสิต  
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ล าดับที ่ หัวเร่ืองทีผ่่านการพจิารณา  สถาบันทีเ่สนอ  
38  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  มหาวทิยาลยัรังสิต  
39  แอนดรอยด ์(ระบบปฏิบติัการ)  มหาวทิยาลยัรังสิต  
40  Insurgency  ม.หวัเฉียวฯ  
41  Standard deviation  ม.หวัเฉียวฯ  
42  Asian economic community  ม.หวัเฉียวฯ  
43  Organizational learning  ม.หวัเฉียวฯ  
44  Online social networks  ม.หวัเฉียวฯ  
45  Cooperative education  ม.หวัเฉียวฯ  
46  Electronic voting  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  
47  Prehistoric sites  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  

 

   
 

4.2)  สรุปโครงการความร่วมมือการจัดการหนังสือค้าง [Backlogs]  โครงการน้ีเป็น
โครงการจดัการหนงัสือท่ีเขา้มาในหอ้งสมุดดว้ยวธีิการต่าง ๆ และยงัไม่ผา่นกระบวนการวเิคราะห์
หมวดหมู่และท ารายการใหบ้ริการ เป็นผลเสียเกิดข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการ กลุ่มงานไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ในแต่
ละสถาบนัในการจดัการหนงัสือคา้งเพื่อเป็นแนวทางใหส้ถาบนัอ่ืน ๆ จดัการหนงัสือคา้งได ้ในปี 2554-
2556 ไดด้ าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก 4 สถาบนั คือ  

1. ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ มีวธีิการจดัการหนงัสือคา้งโดยการจดั
โครงการก าหนดการวเิคราะห์หมวดหมู่ตามจ านวนท่ีมีหนงัสือคา้งโดยใชง้บประมาณเป็นค่าล่วงเวลาให้
แลว้เสร็จตามก าหนดและงบประมาณ และจะไม่มีการคา้งหนงัสือโดยก าหนดการจดัหาและการออก
บริการเป็นเปอร์เซ็นตท่ี์เหมาะสม  

2. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หนงัสือทัว่ไปด าเนินการลงทะเบียนและรายการทาง
บรรณานุกรมเบ้ืองตน้ลงฐานขอ้มูล เม่ือผูใ้ชต้อ้งการจะด าเนินใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ชัว่โมง นอกจากนั้น
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ส่ิงพิมพป์ระเภทงานวจิยั จะเปล่ียนระบบหมวดหมู่จาก LC เป็น Local Call Number เช่น วจ ART ศ62ด
94 2547 (รหสังานวิจยั  อกัษรยอ่คณะ อกัษรตวัแรกผูแ้ต่ง เลขผูแ้ต่ง อกัษรตวัแรกช่ือเร่ือง เลขอกัษรช่ือ
เร่ือง ปีการศึกษางานวจิยั)   

3. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก าหนดนโยบายการคดัเลือกหนงัสือท่ีไดรับ
บริจาคท่ีรัดกุม ชดัเจน เน้ือหาตอ้งทนัสมยั ลดฉบบัซ ้ า และจ าหน่ายออก แลว้ระดมบรรณารักษ์
หมุนเวยีนจากแผนกอ่ืน ๆท่ีมีความสามารถในการวเิคราะห์หมวดหมู่ช่วยด าเนินการ สัปดาห์ละ 3-4 วนั
จนกวา่หนงัสือคา้งจะแลว้เสร็จ  

4. ศูนย์บรรณสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ ไดล้ดภาระงานการจดัซ้ือ
หนงัสือของบรรณารักษง์านพฒันาทรัพยากรสารสนเทศไปยงัหน่วยงานอ่ืนเพื่อใหบ้รรณารักษรั์บงาน
วเิคราะห์หมวดหมู่ ส าหรับหนงัสือภาษาจีน อาจารยค์ณะภาษาและวฒันธรรมจีนช่วยวิเคราะห์เน้ือหา 

 

   
 

    
 

   
 



122 
 

4.3) สรุปโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อบริการสังคม ส่งเสริม
การอ่านให้เด็กท่ียงัดอ้ยโอกาส และแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศสู่ชุมชน 
 ผลการด าเนินงาน   ในวันพฤหัสบดีท่ี  30 สิงหาคม 2555 กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตท่ีจดัออกค่ายอาสาพฒันาห้องสมุดเพื่อน้องท่ีด าเนินการ
ต่อเน่ืองในชนบทเป็นปีท่ี 3 ได้จดัหาหนังสือ จ านวน 1,034 เล่ม วารสาร 214 ฉบบั ส่ือโสตทศัน์ 18 
รายการ และอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก รวมทั้งเส้ือผา้ ขนม มอบให้ กบัโรงเรียนบึงเทพยา อ.บางน ้ า
เปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา ได้ด าเนินการบรรลุตามวตัถุประสงค์ ส าหรับโครงการน้ีกลุ่มงานจะด าเนินการ
ต่อเน่ืองในวาระต่อไป 
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3.4)  สรุปโครงการเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
[Facebook]  มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะท างานกลุ่ม ใหเ้กิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร 
 ผลการด าเนินงาน   โครงการเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
(Facebook) ได้ลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับ Facebook เม่ือเดือนตุลาคม 2554 ได้เพิ่มรายช่ือของ
สมากชิกกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เขา้ไปในเครือข่ายทางสังคมคร้ังแรก 3 คน และไดเ้ร่ิม
ใชง้านเม่ือเดือนตุลาคม 2554  ปัจจุบนัมีรายช่ือเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มงานวิเคราะห์ฯ ทั้งหมด 24 
คน กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ใช้ เครือข่ายทางสังคม Facebook เป็นช่องทางเพื่อ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกนั  Facebook เป็นช่องทางการส่ือสารทั้งพูดคุยกนัแบบ Chat กนั หรือเป็นแบบ
ขอ้ความ (message) เพื่อให้เพื่อนตอบกลบัทีหลงัและได้ใช้  Facebook  การส่งขอ้มูล การแลกเปล่ียน 
เช่นการแสดงไฟล์ขอ้มูลจดหมายเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม โครงการ
ต่างๆ ของกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเก็บไวใ้นส่วนของ Notes (My Notes) ส่วน 
รูปภาพแสดงไวใ้น Photos  ท  าให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่ือสารในกลุ่มงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้าย  

คณะท างานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทุกคน สามารถเปิดเขา้ Facebook ของกลุ่ม
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อมาดู พูดคุยกนั โหลดไฟล์ขอ้มูล รูปภาพต่างๆ ได้ตลอดเวลา 
รวมทั้ง แสดงภาพ หรือขอ้มูลของตวัเองบน Facebook ไดด้ว้ยตวัเองได้ทนัที  เพราะคณะท างานกลุ่ม
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทุกคนมี  E-mail และ Password เพื่อเข้าใช้งาน ใน Facebook  
ปัจจุบนัคณะท างานกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไดใ้ช ้Facebook ของกลุ่มงานมากข้ึน  
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การประเมินโครงการ  
คณะท างานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างกัน มีความ

ร่วมมือกนัมากข้ึน การติดต่อส่ือสารระหวา่งคณะท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว 
มีการแบ่งปันขอ้มูล (ไฟลข์อ้มูล รูปภาพ) และแลกเปล่ียนประสบการณ์ทั้งเร่ืองงานของคณะท างานกลุ่ม
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และ เร่ืองราวต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั คณะท างานกลุ่มงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศส่วนมากมีความพึงใจในงานใช้งาน Facebook  ส่ือสารในกลุ่มงานกลุ่มงาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั  
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2.4 รายงานการเงิน 
 

สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย  
คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  

วนัที ่19 สิงหาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2556 
 
รายรับ     274,523.16  บาท   
รายจ่าย       21,847.00  บาท   
คงเหลือ เป็นจ านวนเงิน    252,676.16   บาท 

 (สองแสนห้าหม่ืนสองพนัหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบหกสตางค์) 
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3.  ภาคผนวก 
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3.1  ประกาศ ที ่3/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดม-
ศึกษาเอกชน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วาระสิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556    
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3.2  ประกาศ ที ่9/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยกีารศึกษา 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วาระสิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556    
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