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ประวัตคิวามเป็นมาและพฒันาการ 

ของคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

ความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไดเ้ริม่ขึน้  ณ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2528       โดยความรว่มมือของกลุม่บรรณารกัษจ์ากหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชน จาํนวน 11 สถาบนั ไดน้ดัหมายมาประชมุปรกึษาหารอื     เพ่ือพิจารณาหารูปแบบของความรว่มมือท่ี

เหมาะสมท่ีหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทกุแหง่จะพงึรว่มมือกนัได ้       โดยมีนายบญุสริ ิสวุรรณเพ็ชร ์ 

หวัหนา้บรรณารกัษ ์สาํนกัหอสมดุ    มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   เป็นประธานจดัการประชมุ           และมี 

รศ. ดร. นวนิตย ์ อินทรามะ    เป็นท่ีปรกึษา   ท่ีประชมุฯ    ไดค้ดัเลือกคณะกรรมการดาํเนินงานความรว่มมือ 

ชดุแรกมีจาํนวน  6 ทา่น และไดจ้ดัตัง้เป็น “ชมรมหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (ชสอ.หรอื PHEL)”   มี

นายบญุสริ ิ สวุรรณเพ็ชร ์ เป็นประธานชมรม โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกั 5 ประการ คือ 

  

1. เพ่ือสง่เสรมิใหเ้กิดความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

2. เพ่ือสง่เสรมิการพฒันาหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

3. เพ่ือสง่เสรมิการใชท้รพัยากรหอ้งสมดุรว่มกนัระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

4. เพ่ือแลกเปล่ียนความคดิเห็นและสง่เสรมิใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาชีพบรรณารกัษศาสตร ์

5. เพ่ือสง่เสรมิการคน้ควา้ วิจยั ตลอดจนการเขียนบทความทางวชิาการในทางบรรณารกัษศาสตร ์

 

ใน พ.ศ. 2530  ชมรมหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ไดเ้ปล่ียนสถานภาพเป็น”คณะอนกุรรมการ 

พฒันาหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพห.)” อยูภ่ายใตก้ารใหค้าํแนะนาํของคณะกรรมการฝ่ายพฒันา 

ในสงักดัสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย (สสอท.)  โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกั 4 ประการ คือ 

1. เนน้ความรว่มมือ 

2. สง่เสรมิการพฒันาวิชาชีพบรรณารกัษ ์

3. พิจารณาแนวทางพฒันาหลกัเกณฑ ์

4. ใหค้าํปรกึษาแก่สมาชิก 
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อพห. ไดร้ว่มมือกนัปฏิบตังิานตัง้แตปี่ พ.ศ. 2528 ถึง  พ.ศ. 2548  มีการแบง่กลุม่ทาํงานออกเป็น  

5 กลุม่ คือ 

1. กลุม่งานเทคนิค 

2. กลุม่งานบรกิาร 

3. กลุม่งานโสตทศันบ์รกิาร 

4. กลุม่งานวารสาร 

5. กลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และจากมตท่ีิประชมุคณะกรรมการฝ่ายพฒันา  สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 

(สสอท.) ครัง้ท่ี 6/2543 วนัท่ี 25 ตลุาคม 2543 ณ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิมีมตใิหเ้ปล่ียนช่ือยอ่ 

“อพห.”  เป็น “อพส.”  โดยปรบัวตัถปุระสงคเ์ป็นดงันี ้

1. สง่เสรมิความรว่มมือในการใชท้รพัยากรเรยีนรูแ้ละบรกิารสารสนเทศใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

2. สง่เสรมิการพฒันาคณุภาพและบรกิารทางวิชาการของหอ้งสมดุและศนูยส์ารสนเทศ 

3. สง่เสรมิการคน้ควา้และวิจยัเพ่ือผลติผลงานในสาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์

4. เป็นศนูยก์ลางการแลกเปล่ียนความคดิเห็นทางวิชาการประสบการณข์องบคุลากรในวิชาชีพ 

ตอ่มาไดมี้การประชมุคณะกรรมการฝ่ายพฒันา สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาแหง่ประเทศไทย (สสอท.) 

ครัง้ท่ี 4/2546 วนัท่ี 13 มิถนุายน 2546  ณ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์มีมตใิหเ้ปล่ียนช่ือ “คณะอนกุรรมการ

พฒันาหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน” เป็น “คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน” และเริม่ใชต้ัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2546 เป็นตน้มา จนถงึปัจจบุนั 

วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548 ไดมี้การประชมุคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ครัง้ท่ี 10/1/2548 ณ  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ท่ีประชมุมีมตใิหร้วมกลุม่งานตา่งๆ ท่ีมี

อยูเ่ดมิ 5 กลุม่ ใหเ้หลือ 3 กลุม่ คือ กลุม่งานเทคนิค กลุม่งานบรกิารผูใ้ช ้และกลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วนัพธุท่ี  5  สงิหาคม  2544  ไดมี้การประชมุคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุ

สถาบนัอดุมศกึษา (อพส.)  ชดุท่ี 12  ครัง้ท่ี  12/1/1/2552  ณ  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  วทิยาเขตรงัสติ  ท่ีประชมุ

มีมตใิหแ้บง่กลุม่งานใหมเ่ป็น  4  กลุม่  คือ  กลุม่งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ  กลุม่งานวิเคราะหท์รพัยากร

สารสนเทศ  กลุม่งานบรกิารสารสนเทศ  และกลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายชื่อประธานคณะอนุกรรมการฯ ตัง้แต ่พ.ศ. 2528-2560 
 

พ.ศ. รายนาม สถาบัน 

2528-2530 อาจารยบ์ญุสริ ิ สวุรรณเพ็ชร ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2530-2532 อาจารยว์รางคณา  อินทรพนิทวุฒัน ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

2532-2534 อาจารยว์ิรตั ิ นิธิกลุ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2534-2536 รศ. ดร. นวนิตย ์ อินทรามะ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2536-2538 รศ. ดร. นํา้ทิพย ์ วิภาวนิ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

2538-2540 อาจารยท์รงสรรค ์ อดุมศลิป์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

2540-2542 ดร. อทุยั  ทตุยิะโพธิ มหาวิทยาลยัรงัสติ 

2542-2544 อาจารยส์รญัญา รุจิเรขเรอืงรอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

2544-2546 อาจารยส์ธุน  สภุาวงศ ์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2546-2548 อาจารยส์วุคนธ ์ศริวิงศว์รวฒัน ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2548-2550 ดร.สพุตัรา  สนิชยัสขุ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

2550-2552 ดร. มลวิลัย ์ประดษิฐ์ธีระ มหาวิทยาลยัรงัสติ 

2552-2554 ดร.ชนนันา รอดสทุธิ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2554-2556 อาจารยส์วุคนธ ์ ศริวิงศว์รวฒัน ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2556-2558 ดร. มลวิลัย ์ประดษิฐ์ธีระ มหาวิทยาลยัรงัสติ 

2558-2560 ดร.จอมขวญั  ผลภาษี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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รายนามคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ชุดที ่15 วาระสิงหาคม  2558 – กรกฎาคม  2560 

 

คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ชดุท่ี 15  ไดร้บัแตง่ตัง้ให้

ดาํรงตาํแหน่งวาระ 2 ปี ตามคาํสั่งสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ท่ี 16/2559 

รายนามดงันี ้

 ผศ.ดร.อารยี ์ช่ืนวฒันา   ผูอ้าํนวยการศนูยส์นเทศและหอสมดุ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ท่ีปรกึษา 

1. ดร. จอมขวญั ผลภาษี 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุกลาง 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ประธาน 

2. ดร.จีระประภา ละอองคาํ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั รองประธานคนท่ี 1 

3. ดร.อภิรดี อาํนรรฆมณี 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ 

มหาวิทยาลยัศรปีทมุ รองประธานคนท่ี 2 

4. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุและศนูยก์าร

เรยีนรู ้

มหาวิทยาลยักรุงเทพ อนกุรรมการ 

5. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ี                      อนกุรรมการ 

6. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ อนกุรรมการ 

7. หวัหนา้ฝ่ายวทิยบรกิาร (หอ้งสมดุ) มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยี 

อีสเทิรน์    

อนกุรรมการ 

8. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกรกิ อนกุรรมการ 

9. ผูอ้าํนวยการสาํนกับรรณสาร มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต อนกุรรมการ 

10. ผูอ้าํนวยการศนูยว์ทิยบรกิารและหอสมดุ มหาวิทยาลยัครสิเตียน อนกุรรมการ 

11. หวัหนา้สาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเจา้พระยา อนกุรรมการ 

12. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัชินวตัร  อนกุรรมการ 

13. หวัหนา้สว่นหอสมดุ  มหาวิทยาลยัเซนตจ์อหน์  อนกุรรมการ 

14. ผูอ้าํนวยการหอ้งสมดุและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัตาปี อนกุรรมการ 

15. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร                อนกุรรมการ 

16. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลยัธนบรุ ี                               อนกุรรมการ 



5 
 

17. ผูอ้าํนวยการศนูยเ์รยีนรูแ้ละหอสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ อนกุรรมการ 

18. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุและสารสนเทศ มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ อนกุรรมการ 

19. หวัหนา้ศนูยบ์รรณสารและส่ือการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์-เชียงใหม ่ อนกุรรมการ 

20. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์              อนกุรรมการ 

21. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและ

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซฟิิก          อนกุรรมการ 

22. หวัหนา้งานสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเนชั่น  

(ศนูยก์ารศกึษาเนชั่นทาวเวอร ์กรุงเทพ)          

อนกุรรมการ 

23. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลยัปทมุธานี อนกุรรมการ 

24. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัพายพั อนกุรรมการ 

25. หวัหนา้หอ้งสมดุ  มหาวิทยาลยัพิษณโุลก อนกุรรมการ 

26. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลยัฟาฏอนี อนกุรรมการ 

27. หวัหนา้สาํนกัวิทยบรกิาร มหาวิทยาลยัฟารอี์สเทอรน์ อนกุรรมการ 

28. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัภาคกลาง อนกุรรมการ 

29. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและ

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อนกุรรมการ 

30. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรงัสติ อนกุรรมการ 

31. ผูอ้าํนวยการฝ่ายหอสมดุกลาง  มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต อนกุรรมการ 

32. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลยัราชธานี อนกุรรมการ 

33. ผูอ้าํนวยการสาํนกับรรณสารและ

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัวงษช์วลติกลุ อนกุรรมการ 

34. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเว็บสเตอร ์(ประเทศไทย) อนกุรรมการ 

35. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ อนกุรรมการ 

36. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรปีทมุ วทิยาเขตชลบรุ ี อนกุรรมการ 

37. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัสยาม อนกุรรมการ 

38. ผูอ้าํนวยการศนูยบ์รรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ อนกุรรมการ 

39. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ อนกุรรมการ 

40. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย อนกุรรมการ 

41. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ อนกุรรมการ 
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42. ผูอ้าํนวยการศนูยว์ทิยบรกิาร มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ อนกุรรมการ 

43. หวัหนา้หอ้งสมดุ มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา อนกุรรมการ 

44. หวัหนา้ฝ่ายวทิยทรพัยากร วิทยาลยัเทคโนโลยีจิตรดา อนกุรรมการ 

45. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ วิทยาลยัเชียงราย อนกุรรมการ 

46. หวัหนา้หอ้งสมดุและวิทยบรกิาร วิทยาลยัเซนตห์ลยุส ์ อนกุรรมการ 

47. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก อนกุรรมการ 

48. ผูอ้าํนวยการศนูยว์ทิยบรกิาร วิทยาลยัดสุติธานี อนกุรรมการ 

49. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ วิทยาลยัทองสขุ อนกุรรมการ 

50. หวัหนา้หอ้งสมดุ วิทยาลยัเทคโนโลยีพนมวนัท ์ อนกุรรมการ 

51. ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ

และส่ือการศกึษา 

วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใต ้ อนกุรรมการ 

52. หวัหนา้สาํนกัหอสมดุ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม อนกุรรมการ 

53. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร วิทยาลยันครราชสีมา อนกุรรมการ 

54. หวัหนา้หอ้งสมดุ  วิทยาลยันอรท์เทิรน์ อนกุรรมการ 

55. หวัหนา้หอ้งสมดุ วิทยาลยันานาชาตเิซนตเ์ทเรซา อนกุรรมการ 

56. ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย อนกุรรมการ 

57. หวัหนา้หอ้งสมดุ วิทยาลยัพทุธศาสนานานาชาต ิ อนกุรรมการ 

58. หวัหนา้หอ้งสมดุ วิทยาลยัสนัตพล  อนกุรรมการ 

59. หวัหนา้หอ้งสมดุ วิทยาลยัแสงธรรม อนกุรรมการ 

60. หวัหนา้หอ้งสมดุ วิทยาลยัอินเตอรเ์ทคลาํปาง อนกุรรมการ 

61. หวัหนา้หอ้งสมดุ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ อนกุรรมการ 

62. หวัหนา้งานหอ้งสมดุ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น อนกุรรมการ 

63. หวัหนา้หอ้งสมดุ สถาบนัรชัตภ์าคย ์ อนกุรรมการ 

64. หวัหนา้หอ้งสมดุ สถาบนัอาศรมศลิป์ อนกุรรมการ 

65. นางศนัสนีย ์ อดทน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เหรญัญิก 

66. นางสาวปนดัดา  บญุสงิห ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เลขานกุาร 

67. นางสาวพนิดา วอ่งไวยทุธ ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ผูช้่วยเลขานกุาร 1 

68. นางสาวรชันี เกษศริ ิ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ผูช้่วยเลขานกุาร 2 

69. นางสาวพรชนก ตรพีรม มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ผูช้่วยเลขานกุาร 3 
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ผลการดาํเนินงาน 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 

วาระสิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2560 

 

1. การประชุม 

คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.)  ชดุท่ี 15  ไดจ้ดั

ใหมี้การประชมุของคณะอนกุรรมการ อพส. ทกุ 2 เดือน  เพ่ือวางแผนการดาํเนินงาน  และตดิตามผลการ

ดาํเนินงานของคณะอนกุรรมการฯ  และกลุม่งานตา่ง ๆ    รวมจาํนวน  8 ครัง้  ดงันี ้

คร้ังที ่/ วันที ่ สถานที ่

ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 22 ตลุาคม พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลยัรงัสติ 

ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ครัง้ท่ี 4 วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559  สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

ครัง้ท่ี 5 วนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลยัรงัสติ 

ครัง้ท่ี 6 วนัท่ี 21 กนัยายน  พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ครัง้ท่ี 7 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลยัรงัสติ  

ครัง้ท่ี 8 วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

 

คร้ังที ่1/2558  วนัพฤหสับดีท่ี 22 ตลุาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 ประเดน็สาํคัญการประชุม 

1. แจง้เพ่ือทราบ  

1.1 รายนามคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(อพส.) ชดุท่ี 15 

1.2 การสรา้ง Fair use guidelines 

2. การประชมุของคณะอนกุรรมการฯ อพส. 

3. การจดัซือ้ฐานขอ้มลูออนไลน ์
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คร้ังที ่2/2558  วนัพฤหสับดีท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลยัรงัสติ 

 ประเดน็สาํคัญการประชุม 

รบัฟังการบรรยาย หวัขอ้ New Development & Innovations in Academic Libraries. และการ

บรรยายหวัขอ้ Innovative Practices of Academic Libraries in Southeast Asia: A 10-year Study of 

Exciting, Best Practices โดย Mr. John Hickok 

 

คร้ังที ่3/2559  วนัพฤหสับดีท่ี 28 มกราาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประเดน็สาํคัญการประชุม 

1. แจง้เพ่ือทราบ  

1.1 ประธานกลา่วตอ้นรบั และแนะนาํสมาชิกใหม ่อพส. 

2. รายงานแผนการดาํเนินงานกลุม่งาน 4 กลุม่ 

3. ภาคีความรว่มมือการบอกรบัฐานขอ้มลูออนไลน ์

 

คร้ังที ่4/2559  วนัองัคารท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

ประเดน็สาํคัญการประชุม 

1. แจง้เพ่ือทราบ  

1.1 ประธานกลา่วตอ้นรบั และแนะนาํสมาชิกใหม ่อพส. 

2. รายงานผลการดาํเนินงาน 4 กลุม่งาน 

3. ความรว่มมือบรกิารยืมระหวา่งหอ้งสมดุ  ผา่น EDS (EBSCO Discovery Service)  

ระหวา่ง 5 สถาบนั 

4. ความคืบหนา้กบั สกอ. เรือ่งฐานขอ้มลูออนไลน ์Uninet 

5. ความคืบหนา้การประชมุกบัตวัแทนตา่งประเทศของ Turnitin เรือ่ง ขอใหน้าํเสนอ Options 

6. การจดังานสมัมนาวิชาการของ อพส. ประจาํปี 2559 
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คร้ังที ่5/2562  วนัพฤหสับดีท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2559 ณ มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ประเดน็สาํคัญการประชุม 

1. แจง้เพ่ือทราบ  

1.1 คาํสั่งแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชน ชดุท่ี 15 วาระท่ี 1    สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2560 

1.2 การยตุเิป็นสมาชิกคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) ของสถาบนับณัฑิตศกึษาจฬุาภรณ ์

2. รายงานผลการดาํเนินงาน 4 กลุม่งาน 

3. ความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และสาํนกังานวทิยทรพัยากร 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

4. การนาํเสนอฐานขอ้มลูวจิยัทางอตุสาหกรรม (Industrial Research Database) 

5. การนาํเสนอโมเดลหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส ์สาํหรบั Consortium 

6. การนาํเสนอ เรือ่ง EDS Catalog Sharing 

7. ความคืบหนา้เรือ่งการตอ่รองราคาฐานขอ้มลู (ScienceDirect, Turnitin) 

 

คร้ังที ่6/2559  วนัพธุท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ประเดน็สาํคัญการประชุม 

1. แจง้เพ่ือทราบ  

1.1 รายงานผลการดาํเนินงานคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ชดุท่ี 15 ระยะเวลา 1 ปี 

1.2 รายงานผลการดาํเนินงาน 4 กลุม่งาน 

2. สาํนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา กลา่วถงึ ความรว่มมือของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย 

3. ความคืบหนา้การเตรยีมการเขา้รว่ม การพฒันาคลงัปัญญา iThesis กบั สาํนกังานคณะกรรมการ

อดุมศกึษา 
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คร้ังที ่7/2559  วนัพธุท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์

ประเดน็สาํคัญการประชุม 

1. แจง้เพ่ือทราบ  

1.1 แจง้เปล่ียนช่ือหนว่ยงาน 

2. ราคาฐานขอ้มลู สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 

3. ความคืบหนา้การพฒันาคลงัปัญญา iThesis กบั สาํนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 

4. รายงานผลความรว่มมือ TU-THAIPUL ผา่นระบบ EDS(EBSCO Discovery Service) 

5. ตดิตามผลการดาํเนินงานของการใชง้าน Ookbee 

6. รายงานผลการดาํเนินงาน 4 กลุม่งาน 

7. กาํหนดการจดัการประชมุวิชาการ 

8. การนาํเสนอฐานขอ้มลูบรษัิท Karger Libri Internationale Zeitschriftenagentur AG 

 

คร้ังที ่8/2560  วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

ประเดน็สาํคัญการประชุม 

1. รายงานผลการดาํเนินงาน 4 กลุม่งาน 

2. ความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และสาํนกังานวทิยทรพัยากร 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

3. กาํหนดการจดังานสมัมนาวิชาการ ประมาณเดือน กรกฏาคม 2560 

4. ความรว่มมือระหวา่งสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และสาํนกังานคณะกรรมการวิจยั

แห่งชาตดิา้นการบอกรบัฐานขอ้มลู 
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2. ผลการดาํเนินงาน 

    2.1 ผลการดาํเนินงานดา้นโครงการความร่วมมือดา้นวิชาการ 

1. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ความร่วมมือดา้นบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

พิธีลงนามความรว่มมือทางวิชาการ เพ่ือสง่เสรมิการบรกิารสารสนเทศระหวา่งหอ้งสมดุ ระหวา่ง

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน นาํโดย ดร. จอมขวญั ผลภาษี ประธานคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ย

หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) ชดุท่ี 15 และ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั นาํโดย รองศาสตราจารย ์

ดร. อมร เพชรสม ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวทิยทรพัยากร และผูบ้รหิารท่ีไดร้บัมอบหมายจากสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชน เขา้ลงนาม โดยเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั สทิธิประโยชนแ์ก่บคุลากรและ

นกัศกึษาของสถาบนัสมาชิก อพส. โดยสามารถใชส้ทิธิประโยชนจ์ากความรว่มมือได ้ณ สาํนกังานวทิย

ทรพัยากร (หอสมดุกลาง) และ ท่ีหอ้งสมดุสาขาฯ อาคารจามจรุ ี9 (วทิยานิพนธ)์ เช่น  

- เขา้ใชบ้รกิารไดฟ้ร ีโดยแสดงบตัรประจาํตวัจากตน้สงักดั  

- สญัญาณ Wifi ไดต้ลอดวนัท่ีเขา้ใชบ้รกิาร 

 - ฐานขอ้มลูออนไลนไ์ดท้กุฐาน ตลอดจนการ Download เอกสารฉบบัเตม็เม่ือเขา้ใชบ้รกิาร  

- บรกิารยืมระหวา่งหอ้งสมดุ (มีคา่ใชจ้่ายในการสง่ไปรษณีย)์ 

โดยมีสถาบนัลงนามความรว่มมือทางวิชาการการใหบ้รกิารสารสนเทศระหวา่ง จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั และสถาบนัเอกชนจาํนวนรวมถึงปัจจบุนั 18 สถาบนั ดงันี ้

1. มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

3. มหาวิทยาลยัธนบรุ ี

4. มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 

5. มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต 

6. มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์

7. มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

8. มหาวิทยาลยัสยาม 

9. มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

10. มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

11. มหาวทิยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 

12. วทิยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก 

13. วทิยาลยัสนัตพล 

14. สถาบนัเทคโนโลยีไทย–ญ่ีปุ่ น 

15. มหาวทิยาลยักรุงเทพ  

16. มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์  

17. มหาวทิยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซฟิิก  

18. สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ 
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2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ความร่วมมือดา้นบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

อพส. สรา้งความรว่มมือกบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นเครอืขา่ยใหยื้มทรพัยากรสารสนเทศ

หอ้งสมดุผา่นบรกิาร InterLibrary Loan โดยเปิดช่องใหส้ามารถ สืบคน้ จอง และสง่คาํขอออนไลน ์(Online 

ILL Request) ผา่น EBSCO Discovery Service (EDS) มีการดาํเนินงานดงันี ้

1) ระยะท่ี 1 บรกิาร ILL ภายใตช่ื้อ TU+THAIPUL มีสถาบนัเขา้รว่มในเครอืขา่ยความรว่มมือ 

จาํนวน 5 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยัรงัสติ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ และมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ดาํเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 

2) ปัจจบุนัอยูใ่นช่วงดาํเนินการ ระยะท่ี 2 โดยสถาบนัฯ ท่ีเขา้รว่มเพิ่มเตมิ จาํนวน 3 สถาบนั 

ไดแ้ก่ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั และ มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช ไดด้าํเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ และ

สาํหรบั มหาวทิยาลยัสยาม อยูใ่นช่วงการประสานงานกบั EBSCO Service Provider 

 

3. สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ความร่วมมือดา้นทรัพยากรสารสนเทศ

เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจยั และการเข้าร่วมพัฒนาคลังทรัพยากรประเภท

วิทยานิพนธ/์ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ระดบัประเทศของไทย 

3.1) ความรว่มมือดา้นทรพัยากรสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการเรยีนการสอนและการวิจยั  

ความคืบหนา้อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการดา้นราคาและ Packages เพ่ือบอกรบัฐานขอ้มลูสหสาขาวิชา 

อาทิ Science Direct และ ProQuest Digital Dissertation อยา่งไรก็ดี การท่ี อพส. ลงนามความรว่มมือกบั

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เปิดโอกาสใหส้ถาบนัฯ สมาชิก อพส. สามารถใชฐ้านขอ้มลูจาํนวนมากท่ี

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยับอกรบั โดยมีขอ้จาํกดัเรือ่งการเขา้ใชใ้นสถานท่ี ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตาม Agreements  

3.2) ความคืบหนา้การเขา้รว่มสรา้งคลงัวิทยานิพนธ ์ผา่นการใชร้ะบบ iThesis  

ระบบ iThesis เป็นกลไกท่ีเป็นประโยชนต์อ่การบรหิารจดัการ และกระบวนการตามขัน้ตอนดา้นการ

จดัทาํและเผยแพร ่วทิยานิพนธ/์ปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์การบรหิารจดัการ และมาตรฐานรูปแบบ ตลอดจน

การตรวจสอบการคดัลอกวรรณกรรม และการเช่ือมโยงเนือ้หาเขา้สูค่ลงัระดบัประเทศอยา่งครบวงจร ทัง้นี ้

Uninet ไดร้ายงานสถานะของการตดิตัง้และเช่ือมตอ่ระบบ โดยมีมหาวทิยาลยัเอกชนในรายช่ือ ไดแ้ก่

มหาวิทยาลยักรุงเทพ และ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

ทัง้นี ้Uninet เปิดรบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีมีความพรอ้ม และสนใจเขา้รว่มตามโครงการ iThesis 

ไดผ้า่นความรว่มมือนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ระบบ iThesis เป็นระบบท่ีเปิดใหใ้ชง้านฟร ีทัง้นีจ้ะมีคา่ใชจ้่ายในการ

ตดิตัง้และบาํรุงรกัษาระบบเป็นรายปี 
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4. สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ศูนยด์ชันีการอ้างองิวารสารไทย (TCI) 

ความร่วมมือดา้นภาคกีารบอกรับฐานข้อมูล Scopus ในนาม Scopus University Consortium  

อพส. เขา้รว่มภาคีบอกรบัฐานขอ้มลู Scopus ผา่นการประสานงานกบั อาจารยศ์รจีนัทร ์จนัทรชี์วะ 

และ ศาสตราจารย ์ณรงฤทธ์ิ สมบตัสิมภพ หวัหนา้ศนูย ์TCI ซึง่การเขา้รว่มภาคีดงักลา่ว จะทาํใหส้ถาบนัท่ี

บอกรบั Scopus ผา่น University Consortium ไดร้บัสว่นลดในการบอกรบั และการยืนราคาเดมิเป็นระยะ 

เวลา 3 ปี 

ประเดน็สาํคญัอีกดา้นหนึง่ คือการไดร้บัเงินสนบัสนนุจาก สกว. ตลอด 3 ปี เป็นเงินรวม 135,000 บาท 

(ปีละ 45,000 บาท) โดย สกว. จะจ่ายใหส้ถาบนัอดุมศกึษาท่ีเขา้รว่ม Consortium ดงักลา่ว เป็นการจ่ายเพียง

ครัง้เดียวในยอดเงิน 135,000 บาท  

โดยจากการประชมุรว่มกบัคณะกรรมการก่อตัง้ University Consortium ไดส้รุปประเดน็ท่ีเป็น

ประโยชนแ์ก่สถาบนัฯ ท่ีเขา้รว่ม Consortium ดงันี ้ 

1) คา่ใชจ้่ายในการบอกรบัตอ่หนว่ยมหาวิทยาลยั (ทัง้มหาวิทยาลยัท่ีบอกรบัฐานขอ้มลูนีอ้ยู่

แลว้ และมหาวิทยาลยัใหมท่ี่ตอ้งการจะบอกรบั) จะลดลง เน่ืองจากการเพิ่มอาํนาจในการตอ่รองกบั 

Scopus และจากความชว่ยเหลืองบประมาณบางสว่นจาก สกว.  

2) การบอกรบัฐานขอ้มลูแบบ University consortium จะนาํไปสูข่อ้ตอ่รองกบั Scopus ใน

การจดั workshops ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มศกัยภาพในการวิจยั เชน่ author and editor’s workshops, 

researcher performance evaluations, Scopus matrices และอ่ืนๆ  

3) มหาวทิยาลยัท่ีรว่มใน consortium มีโอกาสพบปะและแลกเปล่ียนประสบการณใ์นการใช้

ฐานขอ้มลู Scopus และฐานขอ้มลูอ่ืนๆ ได ้สง่ผลตอ่การเพิ่มโอกาสในการสรา้งความรว่มมือในการทาํ

วิจยัและกาํหนดนโยบายตา่งๆ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการวิจยัของหนว่ยงาน  
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    2.2 ผลการดาํเนินงานดา้นการเผยแพร่องคค์วามรู้และบริการวิชาการ  

คณะอนกุรรมการระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) รว่มกบั สาํนกังานวทิย

ทรพัยากร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จดังานประชมุใหญ่ และ สัมมนาวิชาการ เร่ือง “หอ้งสมุด ทรัพยากร

การเรียนรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0” ขึน้ เพ่ือสานตอ่พลงัประชารฐั และการ

ขบัเคล่ือนกลยทุธข์องประเทศไทย ตามโมเดล Thailand 4.0 ซึง่มุง่การเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพการ

แขง่ขนัของไทยในเวทีโลก  

หอ้งสมดุ ทรพัยากรการเรยีนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสาํคญัตอ่การสนบัสนนุการเรยีนการ

สอน การวิจยั เป็นแหลง่ความรูแ้ละคลงัปัญญา ท่ีจะขบัเคล่ือนกระบวนการเรยีนรู ้การเรยีนการสอน การ

บรหิารจดัการขอ้มลู และการวิจยั ใหเ้ตม็ประสทิธิภาพและความเป็นไปไดผ้า่นความรว่มมือ และการตอ่ยอด

การใหบ้รกิาร โดยมุง่เนน้ปรบัเปล่ียนกระบวนทศันใ์หท้นัตอ่สถานการณค์วามเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

สารสนเทศ สงัคม และผูใ้ชบ้รกิาร  

ทัง้นี ้ผลงานความสาํเรจ็ซึง่ตอ่ยอดจากแนวคดิ เป็นโครงการท่ีนาํมาซึง่ความเจรญิของหอ้งสมดุ 

สง่เสรมิตอ่ยอดการเรยีนการสอน และมาตรฐานการศกึษาไทยไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ช่วยยํา้เตือนถงึ

ความสาํคญัและผลประโยชนร์ว่มกนัของการพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมือ สรา้งพลงัการเรยีนรูท่ี้มี

ประสทิธิภาพเตม็ โดยในการสมัมนาวิชาการเรือ่ง “หอ้งสมดุ ทรพัยากรการเรยีนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

ยคุ Thailand 4.0” ในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือเป็นประโยชนต์อ่บคุลากรวิชาชีพบรรณารกัษ ์ครู อาจารย ์

บคุลากรทางการศกึษา นกัการศกึษา นกัวชิาการ นกัวิจยั ตลอดจนผูท่ี้สนใจ  

 

วัตถุประสงค ์

1. เผยแพรค่วามรูด้า้น หอ้งสมดุ ทรพัยากรการเรยีนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่นการ

นาํเสนอขอ้มลูและผลสาํเรจ็จากความรว่มมือท่ีประสบความสาํเรจ็ในการตอ่ยอดศกัยภาพไดเ้ตม็

ประสทิธิภาพ  

2. แลกเปล่ียนเรยีนรูเ้ก่ียวกบัความสาํคญัในการพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาไทย กบัมาตรฐานสากล 

ผา่นวิทยากรในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

3. เปิดโอกาสในการสรา้งเครอืขา่ย แลกเปล่ียนประสบการณ ์ความรูค้วามคดิเห็นในเรือ่งท่ีเก่ียวกบั

การพฒันางานหอ้งสมดุในยคุ Thailand 4.0 อยา่งยั่งยืน 

ผู้รับผิดชอบ 

ทีมงานบรหิารคณะอนกุรรมการระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน(อพส.) ชดุท่ี 15 
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ระยะเวลาในการสัมมนา 

วนัพฤหสับดีท่ี 10 – วนัศกุรท่ี์ 11 สงิหาคม 2560 

 

สถานทีสั่มมนา 

ณ หอ้งสมัมนา ชัน้  7 อาคารสาํนกังานวทิยทรพัยากร (หอสมดุกลาง) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ผู้เข้าสัมมนา 

ผูบ้รหิาร บคุลากรวิชาชีพบรรณารกัษ ์ครู อาจารย ์บคุลากรทางการศกึษา นกัการศกึษา นกัวชิาการ 

นกัวจิยั ตลอดจนผูท่ี้สนใจ จาํนวน 70 ทา่น 

 

ค่าลงทะเบยีน 

 คา่ลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการสมัมนา อาหารวา่ง และอาหารกลางวนั รวม 2 วนั 

การชาํระคา่ลงทะเบียน สมาชิก อพส. บคุคลทั่วไป 

ก่อน วนัท่ี 31 กรกฎาคม  2560    800 บาท 1,000  บาท 

หลงั วนัท่ี 31 กรกฎาคม  2560 1,000  บาท 1,200  บาท 

หมายเหต ุ  ปิดรบัสมคัรและชาํระเงินคา่ลงทะเบียนภายในวนัท่ี 7 สงิหาคม 2560 ทัง้นีส้ามารถลงทะเบียนหนา้งานหลงัปิด

ระบบได ้

 

เว็บไซต ์ลงทะเบยีนออนไลน ์ 

 URL  http://utcc2.utcc.ac.th/regis%5Fbook2017/index.php 

 

ประโยชนท์ีผู้่เข้าร่วมสัมมนาจะไดรั้บ 

1. ความรูค้วามเขา้ใจ และแนวคดิในการพฒันาตนเอง ตลอดจนหนว่ยงานตน้สงักดั จากความรูด้า้น 

หอ้งสมดุ ทรพัยากรการเรยีนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่นการนาํเสนอผลสาํเรจ็จาก

ความรว่มมือท่ีประสบความสาํเรจ็ในการตอ่ยอดศกัยภาพไดเ้ตม็ประสทิธิภาพ  

2. แลกเปล่ียนเรยีนรูเ้ก่ียวกบัความสาํคญัในการพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาไทย กบัมาตรฐานสากล ผา่น

วิทยากรในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

3. สรา้งเครอืขา่ย แลกเปล่ียนประสบการณ ์ความรูค้วามคดิเห็นในเรือ่งท่ีเก่ียวกบัการพฒันางาน

หอ้งสมดุ งานวิชาการ งานวจิยั ดา้นการเรยีนการสอน และดา้นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน ์
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คณะอนุกรรมการระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษาเอกชน (อพส.) ร่วมกับ 

สาํนักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  

สัมมนาวชิาการ หัวข้อ “ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0” 

วันพฤหัสบดทีี ่10 – วันศุกรท์ี ่11 สงิหาคม 2560 

ณ  สาํนักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

วันพฤหัสบดทีี ่10 สงิหาคม 2560 

8.30 น. - 9.00 น. ลงทะเบียน และรบัเอกสาร 

9.00 น. – 9.15 น. ประธานในพิธีกลา่วเปิดงาน 

9.15 น. – 10.00 น. ปาฐกถาพเิศษ เร่ือง “Mindset ด้านการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ ยุคดจิทิัล เพือ่

ความร่วมมอืด้านวชิาการอย่างเป็นรูปธรรม” 

รองศาสตราจารย ์ดร. อมร เพชรสม  

ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานวิทยทรพัยากร  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

10.00 น. – 10.30 น.  พกัรบัประทานอาหารวา่ง  (สมาชิก อพส. เลือกประธาน ชดุท่ี 16) 

10.30 น. – 11.30 น. ทศิทางการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัตใินยุคดจิทิัล 

โดย ดร. อภิรดี อาํนรรฆมณี  ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

       ดร. จอมขวญั ผลภาษี ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอ้าํนวยการ 

       สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

ถาม-ตอบ จับรางวัล 

11.30 น. – 12.30 น. ออกแบบการเรียนการสอนยุคดจิทิัลอย่างไรให้บูรณาการทรัพยากรอย่างเตม็ศักยภาพ 

โดย อาจารยช์นิตรน์นัทน ์ กลุทนนัท ์ อาจารยป์ระจาํสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส ์

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

12.30 น. – 13.30 น.      พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น. – 14.30 น. การพัฒนา High Potential Personnel สู่ความก้าวหน้าของวชิาชพี  

โดย คณุชนาภรณ ์ วิวรกิจ ผูบ้รหิาร EVP Head of Human Resources, ธนาคารธนชาต 

14.30 น. – 15.30 น. ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิKoha กับแหล่งการเรียนรู้อุดมศกึษา 

โดย ดร.พงศธ์วชั ชีพพิมลชยั บรษัิท ปันสาร เอเชีย จาํกดั 

15.30 น. – 15.45 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 

15.45 น. – 16.45 น. แนวคดิสาํคัญในการออกแบบสภาพแวดล้อมห้องสมุดสาํหรับผู้ใช้บริการยุคดจิทิัล  

โดย คณุพชัรา รุง่สขุ รองประธานบรหิาร บรษัิทอินทีเรยีอารคิ์เทกเชอร ์103 จาํกดั  

      คณุจิตติ อภิบญุ ท่ีปรกึษาดา้นการออกแบบพืน้ท่ีสง่เสรมิการเรยีนรู ้มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

16.45 น. - 17.00 น.  ประกาศผลการเลือกประธานคณะอนกุรรมการระบบและเครอืข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชน (อพส.) ชดุท่ี 16  
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วันศุกรท์ี ่11 สิงหาคม 2560 

9.00 น. – 9.30 น. ลงทะเบียน  

9.30 น. – 10.30 น. “คนสาํราญงานสาํเร็จ” Mindfulness กับการพัฒนาสตแิละสมาธิในยุคดจิทิัล          

เพือ่ส่งเสริมการทาํงานใหเ้ตม็ประสทิธิภาพ 

โดย ดร. ณชัร สยามวาลา  

10.00 น. – 10.30 น.   พกัรบัประทานอาหารวา่ง   

10.30 น. – 12.00 น. “คนสาํราญงานสาํเร็จ” Mindfulness กับการพัฒนาสตแิละสมาธิในยุคดจิทิัลฯ (ต่อ)  

ฝึกปฏิบัต ิ

โดย ดร. ณชัร สยามวาลา 

12.00 น. – 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น. – 13.30 น. ความสาํคัญของการจัดอันดบัมหาวทิยาลัย International University Rankings 

โดย Todd Hornal, Time Higher Education 

13.30 น. – 14.30 น. 

 

New Technology and Mechanism for Libraries in the Digital Era  

บริการสารสนเทศออนไลนผ่์านอุปกรณพ์กพา  

โดย ดร. พลภทัร อดุมผล Business Development Director บรษัิท Ookbee จาํกดั 

14.30 น. -15.30 น. Responsible Computing in the Digital Landscape 

By Ome Sivadith (Microsoft) 

15.30 น. – 16.00 น. นาํเสนอเทคโนโลยล่ีาสุด เพือ่ส่งเสริมการบริการของห้องสมุดและสถาบันอุดมศกึษา 

ระบบสืบค้นอัจฉริยะ EBSCO Discovery Service  

โดย คณุกญัญากานต ์นนทิวฒันว์าณิช Country Manager Thailand EBSCO Publishing 

16.00 น. ถาม-ตอบ จับรางวัล และ ปิดการสัมมนา 
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สรุปผลการสัมมนาวชิาการ 

เร่ือง “หอ้งสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0” 

โดย สาํนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษาเอกชน (อพส.) 

วันที ่10-11 สิงหาคม 2560 

ณ หอ้งประชุมชั้น 7  สาํนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

***************************************** 

  จากการสมัมนาวิชาการเรือ่ง หอ้งสมดุ ทรพัยากรการเรยีนรู ้และเทคโนโลยี ในยคุ Thailand 4.0”  โดย

สาํนกัหอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย รว่มกบัคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุ  

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.)  ระหวา่งวนัท่ี 10-11  สงิหาคม  2560 มีผูต้อบแบบประเมินจาํนวน 39 ชดุ

สรุปผลการสมัมนาวิชาการ ไดด้งันี ้

 

ตารางที ่1  จาํนวน และรอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มสมัมนา จาํแนกตามขอ้มลูสว่นตวั 

ข้อมูลส่วนตัว             จาํนวน              ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 9 23.7 

หญิง 27 71.1 

ไมร่ะบเุพศ 2 5.3 

การศกึษา 

ปรญิญาตร ี 21 55.3 

สงูกวา่ปรญิญาตรี 17 44.7 

หน่วยงาน 

หน่วยงานรฐับาล 15 39.5 

หน่วยงานเอกชน 21 55.3 

ไมร่ะบหุน่วยงาน 2 5.3 

รวม 39 100.0 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเป็นเพศหญิง จาํนวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 71.1 เพศชาย 

จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.7 และไมร่ะบเุพศ จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.3 สว่นใหญ่มีระดบัการศกึษา

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.3 และสงูกว่าปริญญาตรี จาํนวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
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44.7 โดยผูเ้ขา้รว่มสงักดัหน่วยงานเอกชน จาํนวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.3 รองลงมาคือ หน่วยงานรฐับาล 

จาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.5 และไมร่ะบหุนว่ยงาน จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.3 

ตารางที ่2  คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเ้ขา้รว่มสมัมนา จาํแนกตามประเดน็ 

ประเดน็  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน แปลผล 

1. ความรู ้ ก่อน เขา้สมัมนา 3.03 0.76 ปานกลาง 

2. วิทยากรมีความรู ้ความเช่ียวชาญ ในหวัขอ้ท่ีบรรยายมีเทคนิค 

ในการบรรยาย ใชส่ื้อและภาษาเขา้ใจง่าย สามารถถ่ายทอดความรู ้

ตามลาํดบัขัน้ตอน ชดัเจน และเปิดโอกาสใหซ้กัถามและมีสว่นรว่ม 

2.1 “Mindset ดา้นการบรหิารจดัการแหลง่การเรยีนรู ้ยคุดิจิทลั  

      เพ่ือความรว่มมือดา้นวิชาการอยา่งเป็นรูปธรรม”40 โดย40  

      รองศาสตราจารย ์ดร. อมร เพชรสม 

4.39 0.60 มากท่ีสดุ 

2.2 ทิศทางการพฒันาระบบหอ้งสมดุอตัโนมติัในยคุดิจิทลั โดย      

ดร. อภิรดี อาํนรรฆมณี 

4.11 0.69 มาก 

      ดร. จอมขวญั ผลภาษี 4.14 0.67 มาก 

2.3 ออกแบบการเรียนการสอนยคุดิจิทลัอยา่งไรใหบ้รูณาการทรพัยากร

อยา่งเตม็ศกัยภาพ โดย อาจารยช์นิตรน์นัท ์กลุทนนัท ์ 

4.50 0.60 มากท่ีสดุ 

2.4 การพฒันา High Potential Personnel สูค่วามกา้วหนา้ของวิชาชีพ 

โดย คณุชนาภรณ ์วิวรกิจ 

4.42 0.55 มากท่ีสดุ 

2.5 ระบบหอ้งสมดุอตัโนมติั Koha กบัแหลง่การเรียนรูอ้ดุมศกึษา โดย 

ดร. พงศธ์วชั ชีพพิมลชยั 

3.92 0.69 มาก 

2.6 แนวคิดสาํคญัในการออกแบบสภาพแวดลอ้มหอ้งสมดุสาํหรบั  

          ผูใ้ชบ้รกิารยคุดิจิทลั โดย  

  คณุพชัรา  รุง่สขุ 

4.21 0.64 มากท่ีสดุ 

      คณุจิตติ อภิบญุ 4.35 0.60 มากท่ีสดุ 

2.7 40“คนสาํราญงานสาํเรจ็” 40Mindfulness กบัการพฒันาสติและสมาธิ

ในยคุดิจิทลั เพ่ือสง่เสรมิการทาํงานใหเ้ตม็ประสิทธิภาพ40 โดย40 ดร. 

ณชัร สยามวาลา 

4.43 0.50 มากท่ีสดุ 

2.8 ความสาํคญัของการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั International  

University Rankings โดย Todd Hornal 

4.21 0.63 มากท่ีสดุ 
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ตารางที ่2  (ตอ่) 

ประเดน็  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน แปลผล 

2.9 New Technology and Mechanism for Libraries in the  

  Digital Era บรกิารสารสนเทศออนไลนผ์า่นอปุกรณพ์กพา   

  โดย ดร. พลภทัร อดุมผล 

4.54 0.58 มากท่ีสดุ 

2.10 Responsible Computing in the Digital Landscape  

       โดย Ome Sivadith (Microsoft) 

4.46 0.51 มากท่ีสดุ 

2.11 นาํเสนอเทคโนโลยีลา่สดุ เพ่ือสง่เสรมิการบรกิารของ 

           หอ้งสมดุและสถาบนัอดุมศกึษา โดย  

           คณุกนัยากาญจน ์นนทิวฒัวานิช 

3.93 0.67 มาก 

3. การลงทะเบียนสะดวกและรวดเรว็ 4.50 0.56 มากท่ีสดุ 

4. ระยะเวลาในการจดัสมัมนาวิชาการ 4.11 0.61 มาก 

5. ความเหมาะสมและความพรอ้มของสถานท่ี 4.32 0.53 มากท่ีสดุ 

6. ความเหมาะสมและความพรอ้มของโสตทศันปูกรณ ์ 4.24 0.59 มากท่ีสดุ 

7. อาหารและเครื่องด่ืม 4.21 0.62 มากท่ีสดุ 

8. ความรู ้ หลงั  เขา้สมัมนา 4.29 0.46 มากท่ีสดุ 

การประเมนิผลโดยรวม 4.20 0.60 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 ผูเ้ขา้รว่มสมัมนา มีความพงึพอใจการจดัสมัมนาโดยรวมในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.20) 

โดยแยกเป็นรายประเดน็ไดด้งันี ้

 

หวัขอ้การสมัมนา มีระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ New Technology and Mechanism for 

Libraries in the Digital Era บรกิารสารสนเทศออนไลนผ์า่นอปุกรณพ์กพา โดย ดร. พลภทัร อดุมผล (คา่เฉล่ีย 

4.54) รองลงมา คือ ออกแบบการเรยีนการสอนยคุดจิิทลัอยา่งไรใหบ้รูณาการทรพัยากรอยา่งเตม็ศกัยภาพ โดย 

อาจารยช์นิตรน์นัท ์กลุทนนัท ์(คา่เฉล่ีย 4.50) และ Responsible Computing in the Digital Landscape โดย 

Ome Sivadith (Microsoft) (คา่เฉล่ีย 4.46) ตามลาํดบั 

 

ภาพรวมการจดังานสมัมนา มีระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การลงทะเบียนสะดวกและรวดเรว็ 

(คา่เฉล่ีย 4.50) รองลงมา คือ ความเหมาะสมและความพรอ้มของสถานท่ี (คา่เฉล่ีย 4.32) และความเหมาะสม

และความพรอ้มของโสตทศันปูกรณ ์(คา่เฉล่ีย 4.24) ตามลาํดบั 
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ภาพบรรยากาศงานสัมมนา 

หวัขอ้ “หอ้งสมดุ ทรพัยากรการเรยีนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยคุ Thailand 4.0” 
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    2.3 ผลการดาํเนินงานของกลุ่มงาน 

      2.3.1 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 1. รายนามคณะอนกุรรมการกลุม่งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 

1. อาจารยเ์ดน่ดารา ถาดเกษม  วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก  ประธาน  

2. อาจารยศ์นัสนีย ์อดทน  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  รองประธาน  

3. อาจารยส์รุรีตัยา บญุแสนแผน  มหาวิทยาลยัรงัสติ  เลขานกุาร  

4. อาจารยส์จิุตรา สีหาอาจ  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  อนกุรรมการ  

5. อาจารยศ์ริริตัน ์บญุเตาช ู มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  อนกุรรมการ  

6. อาจารยไ์พจิตร เกิดอยู ่ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ อนกุรรมการ  

7. อาจารยเ์พิ่มทรพัย ์ศรสีวุรรณ  มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ  อนกุรรมการ  

8. อาจารยชิ์ดชนก สริวินัต ์ มหาวิทยาลยัศรปีทมุ  อนกุรรมการ  

9. อาจารยด์ษุษา โชตกิวบิลูย ์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ อนกุรรมการ  

10. อาจารยป์ราณี ราจวนจร  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  อนกุรรมการ  

11. อาจารยอ์ธิพงษ ์คดิดี  วิทยาลยัทองสขุ  อนกุรรมการ  

12. อาจารยนิ์รชา อินทรศ์ร ี สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  อนกุรรมการ  

13. อาจารยพ์รพรรณี เอ่ียมกลา่  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ อนกุรรมการ  

14. อาจารยว์นัทิพย ์แสงพนัธุรุง  มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต  อนกุรรมการ  

15. อาจารยธ์นิสสรา คงฉิม  มหาวิทยาลยัอิสเทิรน์เอเชีย  อนกุรรมการ  

 

 2. การประชมุ  

คร้ังที ่/ วันที ่ สถานที ่

ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2559  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ 

ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 8 มิถนุายน 2559  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

ครัง้ท่ี 4 วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

ครัง้ท่ี 5 วนัท่ี 28 กนัยายน 2559  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต รม่เกลา้  

ครัง้ท่ี 6 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั หวัหมาก  

ครัง้ท่ี 7 วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2560  มหาวิทยาลยัรงัสติ  

ครัง้ท่ี 8 วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560  มหาวิทยาลยัศรปีทมุ  
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3. ผลการดาํเนินงานกลุม่งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 
 

โครงการ เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา

ดาํเนินการ 
การดาํเนินการ 

1. โครงการศกึษาการ

บอกรบัฐานขอ้มลู

ออนไลน ์: กรณีศกึษา

ฐานขอ้มลู 

ScienceDirect 

- เพ่ือ Update ขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศของ

สถาบนัในกลุม่งานพฒันาสารสนเทศ 

-เพ่ือสง่เสรมิการใชท้รพัยากรสารสนเทศ

รว่มกนั 

ส.ค.58 – 

ก.ค.59 

ดาํเนินการเสรจ็สิน้ และ

นาํเสนอขอ้มลูใหท่ี้

ประชมุ อพส.ทราบ  

 

2. โครงการ อพส. บรกิาร

สงัคม “โครงการแบง่ปัน

ความรูสู้ช่มุชน ครัง้ท่ี 4” 

-เพ่ือเป็นการทาํกิจกรรมเพ่ือสงัคมรว่มกนัของ

ทัง้ 4 กลุม่งาน (อยา่งนอ้ย 1 โรงเรยีน) 

-เพ่ือรว่มกนัพฒันาโรงเรยีนดอ้ยโอกาสและ

สนบัสนนุอปุกรณท์างการศกึษา 

-เพ่ือเสรมิสรา้งความรว่มมือและความสามคัคี

ระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ส.ค.58 –  

ก.ค.60  

ดาํเนินการเสรจ็สิน้  

โรงเรยีนศรบีางไทร 

ตัง้อยูท่ี่เลขท่ี ๒๗ หมู ่๔ 

ต.บางไทร อ.บางไทร  

จ.พระนครศรอียธุยา  

3. โครงการวิจยัทรพัยากร

สารสนเทศท่ีไดร้บั

อภินนัทนาการ 

-เพ่ือแลกเปล่ียนทรพัยากรสารสนเทศระหวา่ง

หอ้งสมดุเครอืขา่ย 

-เพ่ือใหเ้กิดการใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั

อยา่งคุม้คา่และแพรห่ลาย เพ่ือสรา้งวฒันธรรม

การเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

-เพ่ือใหเ้กิดความรว่มมือกนัระหวา่งหอ้งสมดุ

เครอืขา่ย ช่วยใหส้มาชิกรว่มกนักาหนด

แนวทางอยา่งมีประสทิธิภาพ อนัก่อใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุ 

-เพ่ือกาหนดแนวทางขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งผู้

บรจิาคและผูร้บับรจิาคทรพัยากรสารสนเทศ 

ส.ค.58 –  

ก.ค.60  

ดาํเนินการเสรจ็สิน้  
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    2.3.2 กลุ่มงานวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ  

 1. รายนามคณะอนกุรรมการกลุม่งานวืเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ 

1. อาจารยส์ชีุรา ทองศริ ิ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  ประธาน  

2. อาจารยล์มยั ประคอนสี  มหาวิทยาลยัรงัสติ  รองประธาน คนท่ี 1  

3. อาจารยพ์ชัรนิทร ์จารยิะ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ รองประธาน คนท่ี 2  

4. อาจารยร์จนีย ์นารนินท ์ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  อนกุรรมการ  

5. อาจารยอ์คัรพล จีนาคม  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  อนกุรรมการ  

6. อาจารยส์นุทณี ธรรมพร  มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต  อนกุรรมการ  

7. อาจารยจิ์ตตวิรรณ สทิธิวิรชัธรรม  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ อนกุรรมการ  

8. อาจารยธ์นิกา ยอ่งไธสง  วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก  อนกุรรมการ  

9. อาจารยนิ์ภารตัน ์ชยัประสทิธ์ิ  มหาวิทยาลยัศรปีทมุ วทิยาเขต บางเขน  อนกุรรมการ  

10. อาจารยพ์ทุธชาด สขุสอาด  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  อนกุรรมการ  

11. อาจารยส์ปุรยีา มหาสมบตักิลุ  มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ อนกุรรมการ  

12. อาจารยพ์รหมมาศ เอง่ฉว้น  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  อนกุรรมการ  

13. อาจารยณิ์ชาภทัร อมรจตุ ิ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ อนกุรรมการ  

14. อาจารยช์าญยทุธ ์ชสูวุรรณ  วิทยาลยัทองสขุ  อนกุรรมการ  

15. อาจารยว์นิดา เกษรนวล  มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ  อนกุรรมการ  

16. อาจารยน์ษุา สขุบญุพนัธ ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  เลขานกุาร  

 

            2. การประชมุ 

คร้ังที ่/ วันที ่ สถานที ่

ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2559  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ 

ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 8 มิถนุายน 2559  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

ครัง้ท่ี 4 วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

ครัง้ท่ี 5 วนัท่ี 28 กนัยายน 2559  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต รม่เกลา้  

ครัง้ท่ี 6 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั หวัหมาก  

ครัง้ท่ี 7 วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2560  มหาวิทยาลยัรงัสติ  

ครัง้ท่ี 8 วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560  มหาวิทยาลยัศรปีทมุ  
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            3. ผลการดาํเนินงานกลุม่งานวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ               

            1. โครงการพฒันาการเสนอหวัเรือ่งใหมโ่ดยผา่น google.doc 

สมาชิกในกลุม่รวบรวมหวัเรือ่งนาํเสนอหวัเรือ่งเพ่ือพิจารณารว่มกนั โดยทกุสถาบนัตอ้ง

ตรวจสอบหวัเรือ่งในฐานขอ้มลูหวัเรือ่งภาษาไทย (ฉบบัออนไลน)์ ของจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ก่อน

วา่มีหรอืไม ่ถา้สถาบนัใดไมไ่ดต้รวจสอบทางกลุม่จะชว่ยกนัตรวจสอบพิจารณาหวัเรือ่งท่ีเสนอกนั และ

การพิจารณาหวัเรือ่งคาํคน้เราจะตรวจสอบจาก LC Subject Heading และหวัเรือ่งเฉพาะปรกึษา

ผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะสาขา 

โครงการ เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

หวัเร่ืองที่

นาํเสนอ 
ผ่านการพจิารณา 

1. โครงการพฒันาการ

เสนอหวัเรือ่งใหมโ่ดยผา่น 

google.doc 

45 หวัเรือ่ง ส.ค.58 – 

ก.ค.60 

45 หวัเรือ่ง 45 หวัเรือ่ง 

ดาํเนินการเสรจ็สิน้ 

 

            2. โครงการช่วยเหลือโรงเรยีน 

โรงเรยีนท่ีคดัเลือก ไดแ้ก่ โรงเรยีนศรบีางไทร จงัหวดั พระนครศรอียธุยา 

โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลาดาํเนินการ การดาํเนินการ 

โครงการแบง่ปันความรูสู้ช่มุชน ครัง้ท่ี 4  1 โรงเรยีน ส.ค.58 - ก.ค. 60 ดาํเนินการเสรจ็สิน้ 

โครงการพฒันาหอ้งสมดุและทรพัยากร

สารสนเทศ  

1 ครัง้ ส.ค.58 - ก.ค. 60 ดาํเนินการเสรจ็สิน้ 
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    2.3.3 กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 

            1. รายนามคณะอนกุรรมการกลุม่งานบรกิารสารสนเทศ 

1. อาจารยป์นดัดา บญุสงิห ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  ประธาน  

2. อาจารยพ์ชัรนิทร ์ยั่งยืน  วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก  รองประธานคนท่ี 1  

3. อาจารยปิ์ยนชุ ประใจครบรุ ี มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ รองประธานคนท่ี 2  

4. อาจารยร์ตันา พรหมสวสัดิ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  เลขานกุาร  

5. อาจารยก์รรณิการ ์สธุรรมศรินิกุลู  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  อนกุรรมการ  

6. อาจารยศ์ริวิรรณ ศริภิิรมย ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ  อนกุรรมการ  

7. อาจารยณ์ฐัฐ์ศศ ิธนาบรรณวิชญ ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ  อนกุรรมการ  

8. อาจารยภ์ทัรศศริ ์สริวิราเกียรต ิ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ  อนกุรรมการ  

9. อาจารยท์วีศกัดิ ์เพ็ชรทรพัย ์ มหาวิทยาลยัเกรกิ  อนกุรรมการ  

10. อาจารยรุ์ง่ลาวลัย ์ทพัมีบญุ  มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต  อนกุรรมการ  

11. อาจารยบ์ญุเจือ ลมิปนโอสถ  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  อนกุรรมการ  

12. อาจารยส์ภีุ วหิคไพบลูย ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ อนกุรรมการ  

13. อาจารยน์ฤมล พฤกษศลิป์  มหาวิทยาลยัรงัสติ  อนกุรรมการ  

14. อาจารยก์ษมา เฮืองศร ี มหาวิทยาลยัศรปีทมุ  อนกุรรมการ  

15. อาจารยพ์นิดา วอ่งไวยทุธ ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  อนกุรรมการ  

16. อาจารยท์ศันียา เชิดสงูเนิน  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  อนกุรรมการ  

17. อาจารยป์รชัญาวรรณ จนัทะขาน  สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  อนกุรรมการ  

18. อาจารยกิ์ตตยิา ไชยศรยีา  สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  อนกุรรมการ  

19. อาจารยส์มชาย หิรญัพานิช  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ อนกุรรมการ  

20. อาจารยภ์ทัรกร พิณทอง  มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ  อนกุรรมการ  

21. อาจารยเ์สาวนีย ์จนัทรสี์ดา  มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ  อนกุรรมการ  

22. อาจารยส์วุิมล เอ่ียมอรา่ม  มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ  อนกุรรมการ  

23. อาจารยพ์รชนก ละมลู  มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ  อนกุรรมการ  

24. อาจารยรุ์ง่วิภา มลาซ ู มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ  อนกุรรมการ  

25. อาจารยธ์ญัญาภรณ ์โพธิบตุรา  วิทยาลยัเซนตห์ลยุส ์ อนกุรรมการ  

26. อาจารยจ์ฑุานชุ ศริสิวา่ง  มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย  อนกุรรมการ  

27. อาจารยร์ชันี บญุคง  วิทยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา  อนกุรรมการ  
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28. อาจารยธ์ญัญรตัน ์หวานแท ้ มหาวิทยาลยัครสิเตียน  อนกุรรมการ  

 

            2. การประชมุ 

คร้ังที ่/ วันที ่ สถานที ่

ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2559  มหาวิทยาลยัรงัสติ  

ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 2 มิถนุายน 2559  มหาวิทยาลยัศรปีทมุ  

ครัง้ท่ี 4 วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี 

ครัง้ท่ี 5 วนัท่ี 18 สงิหาคม 2559  มหาวิทยาลยัเกรกิ  

ครัง้ท่ี 6 วนัท่ี 27 ตลุาคม 2559  วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก  

ครัง้ท่ี 7 วนัท่ี 18 มกราคม 2560  มหาวิทยาลยักรุงเทพ วทิยาเขตรงัสติ  

ครัง้ท่ี 8 วนัท่ี 30 มีนาคม 2560  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

 

            3. ผลการดาํเนินงานกลุม่งานบรกิารสารสนเทศ 

โครงการ ระยะเวลาดาํเนินการ การดาํเนินการ 

1. แลกเปล่ียนเรยีนรู ้ถ่ายทอดประสบการณใ์นการบรกิาร  ส.ค.58 - ก.ค. 60 เสรจ็สิน้ 

2. อบรมการสืบคน้ฐานขอ้มลูและการจดัอบรมวิชาการ  ม.ค. 60 เสรจ็สิน้ 

3. ศกึษาดงูานดา้นบรกิาร  ก.ค. 60 เสรจ็สิน้ 

4. ทาวิจยัการพฒันางานประจาํสูก่ารวิจยั (R to R)  ส.ค.58 - ก.ค. 60 เสรจ็สิน้ 

5. โครงการ อพส. บรกิารสงัคม “โครงการแบง่ปันความรูสู้่

ชมุชน ครัง้ท่ี 4”  

ส.ค.58 - ก.ค. 60 เสรจ็สิน้ 
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    2.3.4 กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

            1. รายนามคณะอนกุรรมการกลุม่งานบรกิารสารสนเทศ 

1. อาจารยส์ดุารตัน ์ชา้งเชือ้วงษ ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  ประธาน  

2. อาจารยป์ระภสัสร สาระนาค  มหาวิทยาลยัศรปีทมุ  รองประธาน  

3. อาจารยไ์พลนิ จบัใจ  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ เลขานกุาร  

4. อาจารยธ์นวฒัน ์มิ่งมณี  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  ผูช้่วยเลขานกุาร  

5. อาจารยร์ตันาภรณ ์กาศโอสถ  มหาวิทยาลยัรงัสติ  อนกุรรมการ  

6. อาจารยธ์นกฤต สขุแกว้  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  อนกุรรมการ  

7. อาจารยค์มกฤช คงรวย  สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  อนกุรรมการ  

8. อาจารยจ์ฑุาทิพย ์นิยมรตัน ์ สถาบนับณัฑิตศกึษาจฬุาภรณ ์ อนกุรรมการ  

9. อาจารยข์นิษฐา ภมรพพิิธ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ อนกุรรมการ  

10. อาจารยเ์บญญพร มหาพิรุณ  วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก  อนกุรรมการ  

11. อาจารยอ์คัรเดช ศริพิงศว์ฒันา  มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ  อนกุรรมการ  

12. อาจารยเ์ฉลมิพล แสงโชต ิ มหาวิทยาลยัชินวตัร  อนกุรรมการ  

13. อาจารยธ์นกฤต สขุแกว้  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  อนกุรรมการ  

14. อาจารยค์มกฤช คงรวย  สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  อนกุรรมการ  

15. อาจารยจ์ฑุาทิพย ์นิยมรตัน ์ สถาบนับณัฑิตศกึษาจฬุาภรณ ์ อนกุรรมการ  

16. อาจารยข์นิษฐา ภมรพพิิธ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ อนกุรรมการ  

17. อาจารยเ์บญญพร มหาพิรุณ  วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก  อนกุรรมการ  

18. อาจารยอ์คัรเดช ศริพิงศว์ฒันา  มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ  อนกุรรมการ  

19. อาจารยเ์ฉลมิพล แสงโชต ิ มหาวิทยาลยัชินวตัร  อนกุรรมการ  
 

            2.การประชมุ 

คร้ังที ่/ วันที ่ สถานที ่

ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2559  มหาวิทยาลยัรงัสติ  

ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 2 มิถนุายน 2559  มหาวิทยาลยัศรปีทมุ  

ครัง้ท่ี 4 วนัท่ี 4 สงิหาคม 2559  มหาวิทยาลยัรงัสติ  

ครัง้ท่ี 5 วนัท่ี 27 ตลุาคม 2559  วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก  

ครัง้ท่ี 6 วนัท่ี 30 มีนาคม 2560  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
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           3. ผลการดาํเนินงานกลุม่งานวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ 

โครงการ 
ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

การ

ดาํเนินการ 

1. โครงการพฒันาเว็บไซตค์ณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ย

หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) ในรูปแบบ Responsive ส.ค.

58 – ปัจจบุนั  

      1.1 พฒันาเว็บไซต ์อพส.  

      1.2 พฒันาเว็บไซตก์ลุม่งาน อพส.  

ส.ค.58 – 

ปัจจบุนั  

100% 

2. โครงการพจิารณาผูใ้หบ้รกิาร / การตอ่อายผุูใ้หบ้รกิาร Web Hosting 

(บรษัิท ดาตา้เซริฟ์ เน็ตเวิรค์ จาํกดั)  

ส.ค.58 – 

ปัจจบุนั  

100% 

3. โครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูค้วามรู ้1  

      3.1 จดัอบรมวิธีการดแูลเว็บไซตอ์พส. ใหต้วัแทนกลุม่งานแตล่ะกลุม่

ไดมี้สว่นรว่มในการนาขอ้มลูขึน้เว็บไซต ์ 

ม.ค. 59 – 

ปัจจบุนั  

100% 

4. โครงการแลกเปล่ียนความรู ้2  

      4.1 เพิ่มลงิคฐ์านขอ้มลู ท่ีแตล่ะมหาวทิยาลยับอกรบัโดยใหเ้ป็นลงิค ์

คลกิแลว้สามารถไปท่ีหนา้เว็บไซตฐ์านขอ้มลูได ้ 

      4.2 รวบรวมลงิคห์อ้งสมดุของทกุสถาบนัในเครอืขา่ยอพส. โดยทาํเป็น

ลงิค ์ใหค้ลกิเขา้ไปไดท่ี้ช่ือของแตล่ะหอ้งสมดุ  

ม.ค. 59 – 

ปัจจบุนั  

100% 

5. โครงการ อพส. บรกิารสงัคม “โครงการแบง่ปันความรูสู้ช่มุชน ครัง้ท่ี 4”   100% 

กลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รบัผิดชอบดแูลและปรบัปรุงเว็บไซต ์อพส. ใหมี้ขอ้มลูทนัสมยัอยา่ง

ตอ่เน่ือง  URL: http://www.thaipul.org 

 

  



31 
 

รายงานการเงนิ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุด 15 

วาระ 1 สิงหาคม 2558 – 31 พฤศจกิายน 2560 

 

รายรับ   

1 เงิน อพส. ชดุท่ี 14 86,936.04 บาท 

2 คา่ขายเสือ้ อพส. จาํนวน  15 ตวั 2,000.00 บาท 

2 ดอกเบีย้เงินฝาก อพส. 2,508.00 บาท 

3 รายไดจ้ากการสมัมนา อพส. ชดุท่ี 15 20,463.00 บาท 

 รายรับรวม 311,907.04 บาท 
 

รายจา่ย   

1 คา่วิทยากรบรรยายในการประชมุวาระพิเศษ 3 ธ.ค. 2558 (Mr.John Hickok) 4,000.00 บาท 

2 คา่ของท่ีระลกึใหว้ทิยากร (Mr.John Hickok) 3,000.00 บาท 

3 คา่วิทยากร "ปอ้งกนัการลอกเลียนวรรณกรรมผลงานวิชาการ ดว้ยโปรแกรมอกัขรา

วิสทุธ์ิ (คณุไพโรจน ์ลีลาภทัรกิจ) 
8,000.00 บาท 

4 คา่เช่าบรกิารพืน้ท่ีเวบ็ไซตข์องบรษัิท ดาตา้เซริฟ์ เน็ตเวิรค์ จาํกดั 2,675.00 บาท 

5 คา่ของท่ีระลกึ อ.สมจิตต ์ลขิิตถาวร ท่ีปรกึษา สสอท. ในการประชมุ สสอท. ครัง้ท่ี 

3/2560 (2 มิ.ย. 60) ณ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
3,000.00 บาท 

6 คา่ของท่ีระลกึมอบให ้ดร.อารยี ์ช่ืนวฒันา  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

(4 ก.ค.60)  ในงาน Creative Cloud Roadshow 
2,000.00 บาท 

7 คา่พวงหรดีงานฌาปนกิจนางสาวแจ่มจนัทร ์ นพบตุรกานต ์ 1,000.00 บาท 

 รายจา่ยรวม 23,675.00 บาท 

    

 คงเหลือ 288,232.04 บาท 
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