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ประวัตคิวามเป็นมาและพัฒนาการ 
ของคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

ความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไดเ้ริม่ขึน้  ณ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2528       โดยความรว่มมือของกลุม่บรรณารกัษจ์ากหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน จ านวน 11 สถาบนั ไดน้ดัหมายมาประชมุปรกึษาหารอื     เพื่อพิจารณาหารูปแบบของความรว่มมือท่ี
เหมาะสมท่ีหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทกุแห่งจะพงึรว่มมือกนัได ้       โดยมีนายบญุสิร ิสวุรรณเพ็ชร ์ 
หวัหนา้บรรณารกัษ ์ส  านกัหอสมดุ    มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   เป็นประธานจดัการประชมุ           และมี 
รศ. ดร. นวนิตย ์ อนิทรามะ    เป็นท่ีปรกึษา   ท่ีประชมุฯ    ไดค้ดัเลือกคณะกรรมการด าเนินงานความรว่มมือ 
ชดุแรกมีจ านวน  6 ท่าน และไดจ้ดัตัง้เป็น “ชมรมหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (ชสอ.หรอื PHEL)”   มี
นายบญุสิร ิ สวุรรณเพ็ชร ์ เป็นประธานชมรม โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกั 5 ประการ คือ 

1. เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
2. เพื่อสง่เสรมิการพฒันาหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
3. เพื่อสง่เสรมิการใชท้รพัยากรหอ้งสมดุรว่มกนัระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสง่เสรมิใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาชีพบรรณารกัษศาสตร ์
5. เพื่อสง่เสรมิการคน้ควา้ วิจยั ตลอดจนการเขียนบทความทางวิชาการในทางบรรณารกัษศาสตร ์
ใน พ.ศ. 2530  ชมรมหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ไดเ้ปลี่ยนสถานภาพเป็น”คณะอนกุรรมการ 

พฒันาหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพห.)” อยูภ่ายใตก้ารใหค้  าแนะน าของคณะกรรมการฝ่ายพฒันา 
ในสงักดัสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกั 4 ประการ คือ 

1. เนน้ความรว่มมือ 
2. สง่เสรมิการพฒันาวิชาชีพบรรณารกัษ ์
3. พิจารณาแนวทางพฒันาหลกัเกณฑ ์
4. ใหค้  าปรกึษาแก่สมาชิก 
อพห. ไดร้ว่มมือกนัปฏิบตัิงานตัง้แตปี่ พ.ศ. 2528 ถึง  พ.ศ. 2548  มีการแบง่กลุม่ท างานออกเป็น  

5 กลุม่ คือ 
1. กลุม่งานเทคนิค 
2. กลุม่งานบรกิาร 
3. กลุม่งานโสตทศันบ์รกิาร 
4. กลุม่งานวารสาร 
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5. กลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และจากมตท่ีิประชมุคณะกรรมการฝ่ายพฒันา  สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

(สสอท.) ครัง้ท่ี 6/2543 วนัท่ี 25 ตลุาคม 2543 ณ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ มีมติใหเ้ปลี่ยนช่ือยอ่ 
“อพห.”  เป็น “อพส.”  โดยปรบัวตัถปุระสงคเ์ป็นดงันี ้

1. สง่เสรมิความรว่มมือในการใชท้รพัยากรเรยีนรูแ้ละบรกิารสารสนเทศใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
2. สง่เสรมิการพฒันาคณุภาพและบรกิารทางวิชาการของหอ้งสมดุและศนูยส์ารสนเทศ 
3. สง่เสรมิการคน้ควา้และวิจยัเพ่ือผลิตผลงานในสาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
4. เป็นศนูยก์ลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการประสบการณข์องบคุลากรในวิชาชีพ 
 
ตอ่มาไดมี้การประชมุคณะกรรมการฝ่ายพฒันา สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาแห่งประเทศไทย (สสอท.) 

ครัง้ท่ี 4/2546 วนัท่ี 13 มิถนุายน 2546  ณ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์มีมติใหเ้ปลี่ยนช่ือ “คณะอนกุรรมการ
พฒันาหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน” เป็น “คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืข่ายหอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน” และเริม่ใชต้ัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2546 เป็นตน้มา จนถงึปัจจบุนั 

วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548 ไดมี้การประชมุคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืข่ายหอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ครัง้ท่ี 10/1/2548 ณ  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ท่ีประชมุมีมติใหร้วมกลุม่งานตา่งๆ ท่ีมี
อยูเ่ดิม 5 กลุม่ ใหเ้หลือ 3 กลุม่ คือ กลุม่งานเทคนิค กลุม่งานบรกิารผูใ้ช ้และกลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วนัพธุท่ี  5  สงิหาคม  2544  ไดมี้การประชมุคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืข่ายหอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษา (อพส.)  ชดุท่ี 12  ครัง้ท่ี  12/1/1/2552  ณ  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  วิทยาเขตรงัสติ  ท่ีประชมุ
มีมติใหแ้บง่กลุม่งานใหม่เป็น  4  กลุม่  คือ  กลุม่งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ  กลุม่งานวิเคราะหท์รพัยากร
สารสนเทศ  กลุม่งานบรกิารสารสนเทศ  และกลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

วนัจนัทรท่ี์ 29 มกราคม 2562  ไดมี้การประชมุคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืข่ายหอ้งสมดุ 
สถาบนัอดุมศกึษา (อพส.)  ชดุท่ี 16  ครัง้ท่ี  1//2561  ณ  มหาวิทยาลยัหอการไทยหอการคา้ไทยทีประชมุมีมติ
ใหแ้บง่กลุม่งานใหมเ่ป็น  2  กลุม่  คือ กลุม่งานพฒันาและวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ และกลุม่งานบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                
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รายชื่อประธานคณะอนุกรรมการฯ ตัง้แต ่พ.ศ. 2528-2562 

พ.ศ. รายนาม สถาบัน 
2528-2530 อาจารยบ์ญุสริ ิ สวุรรณเพ็ชร ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2530-2532 อาจารยว์รางคณา  อนิทรพินทวุฒัน ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
2532-2534 อาจารยว์ิรตัิ  นิธิกลุ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
2534-2536 รศ. ดร. นวนิตย ์ อนิทรามะ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2536-2538 รศ. ดร. น า้ทิพย ์ วิภาวิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
2538-2540 อาจารยท์รงสรรค ์ อดุมศิลป์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
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 ์ ศิรวิงศว์รวฒัน ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2556-2558 ดร. มลวิลัย ์ประดษิฐ์ธีระ มหาวิทยาลยัรงัสติ 
2558-2560 ดร.จอมขวญั  ผลภาษี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
2560-2562 ดร.จอมขวญั  ผลภาษี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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รายนามคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ชุดที ่16 วาระสิงหาคม  2560 – กรกฎาคม  2562 

คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืข่ายหอ้งสมดุ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ชดุท่ี 16 ไดร้บัแตง่ตัง้ให้
ด  ารงต าแหน่งวาระ 2 ปี ตามค าสั่งสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ท่ี 1/2561 
รายนามดงันี ้
 อาจารยส์วุคนธ ์ ศิรวิงศว์รวฒัน ์  ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
ท่ีปรกึษา 

1. ดร. จอมขวญั ผลภาษี 
ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุกลาง 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ประธาน 

2. ดร.อภิรดี อ านรรฆมณี 
ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ 

มหาวิทยาลยัศรปีทมุ รองประธานคนท่ี 1 

3. ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐ์ธีระ 
ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ 

มหาวิทยาลยัรงัสติ รองประธานคนท่ี 2 

4. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุและพืน้ท่ีการ
เรยีนรู ้

มหาวิทยาลยักรุงเทพ อนกุรรมการ 

5. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ี                      อนกุรรมการ 
6. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ อนกุรรมการ 
7. หวัหนา้ฝ่ายวทิยบรกิาร (หอ้งสมดุ) มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยี 

อีสเทิรน์    
อนกุรรมการ 

8. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกรกิ อนกุรรมการ 
9. ผูอ้  านวยการส านกับรรณสาร มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต อนกุรรมการ 
10. ผูอ้  านวยการศนูยว์ิทยบรกิารและหอสมดุ มหาวิทยาลยัครสิเตียน อนกุรรมการ 
11. หวัหนา้ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเจา้พระยา อนกุรรมการ 
12. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัชินวตัร  อนกุรรมการ 
13. หวัหนา้สว่นหอสมดุ  มหาวิทยาลยัเซนตจ์อหน์  อนกุรรมการ 
14. ผูอ้  านวยการหอ้งสมดุและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัตาปี อนกุรรมการ 
15. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร                อนกุรรมการ 
16. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลยัธนบรุ ี                               อนกุรรมการ 
17. ผูอ้  านวยการศนูยเ์รยีนรูแ้ละหอสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ อนกุรรมการ 
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18. หวัหนา้ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์-เชียงใหม ่ อนกุรรมการ 
19. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์              อนกุรรมการ 
20. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบรกิารและ

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซฟิิก          อนกุรรมการ 

21. หวัหนา้งานส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเนชั่น  
(ศนูยก์ารศกึษาเนชั่นทาวเวอร ์กรุงเทพ)          

อนกุรรมการ 

22. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลยัปทมุธานี อนกุรรมการ 
23. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัพายพั อนกุรรมการ 
24. หวัหนา้หอ้งสมดุ  มหาวิทยาลยัพิษณโุลก อนกุรรมการ 
25. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลยัฟาฏอนี อนกุรรมการ 
26. หวัหนา้ส านกัวิทยบรกิาร มหาวิทยาลยัฟารอี์สเทอรน์ อนกุรรมการ 
27. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัภาคกลาง อนกุรรมการ 
28. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบรกิารและ

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อนกุรรมการ 

29. ผูอ้  านวยการฝ่ายหอสมดุกลาง  มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต อนกุรรมการ 
30. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลยัราชธานี อนกุรรมการ 
31. ผูอ้  านวยการศนูยว์ิทยบรกิาร มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ อนกุรรมการ 
32. ผูอ้  านวยการส านกับรรณสารและ

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัวงษช์วลติกลุ อนกุรรมการ 

33. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเว็บสเตอร ์(ประเทศไทย) อนกุรรมการ 
34. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ อนกุรรมการ 
35. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรปีทมุ วทิยาเขตชลบรุ ี อนกุรรมการ 
36. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัสยาม อนกุรรมการ 
37. ผูอ้  านวยการศนูยบ์รรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ อนกุรรมการ 
38. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ อนกุรรมการ 
39. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั อนกุรรมการ 
40. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย อนกุรรมการ 
41. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ อนกุรรมการ 
42. หวัหนา้ฝ่ายวทิยทรพัยากร วิทยาลยัเทคโนโลยีจิตรดา อนกุรรมการ 
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43. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ วิทยาลยัเชียงราย อนกุรรมการ 
44. หวัหนา้หอ้งสมดุและวิทยบรกิาร วิทยาลยัเซนตห์ลยุส ์ อนกุรรมการ 
45. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก อนกุรรมการ 
46. ผูอ้  านวยการศนูยว์ิทยบรกิาร วิทยาลยัดสุติธานี อนกุรรมการ 
47. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ วทิยาลยัทองสขุ อนกุรรมการ 
48. หวัหนา้หอ้งสมดุ วิทยาลยัเทคโนโลยีพนมวนัท ์ อนกุรรมการ 
49. ผูอ้  านวยการศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อการศกึษา 
วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใต ้ อนกุรรมการ 

50. หวัหนา้ส านกัหอสมดุ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม อนกุรรมการ 
51. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบรกิาร วิทยาลยันครราชสีมา อนกุรรมการ 
52. หวัหนา้หอ้งสมดุ  วิทยาลยันอรท์เทิรน์ อนกุรรมการ 
53. หวัหนา้หอ้งสมดุ วิทยาลยันานาชาตเิซนตเ์ทเรซา อนกุรรมการ 
54. ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย อนกุรรมการ 
55. หวัหนา้หอ้งสมดุ วิทยาลยัพทุธศาสนานานาชาติ อนกุรรมการ 
56. หวัหนา้หอ้งสมดุ วิทยาลยัสนัตพล  อนกุรรมการ 
57. หวัหนา้หอ้งสมดุ วิทยาลยัแสงธรรม อนกุรรมการ 
58. หวัหนา้หอ้งสมดุ วิทยาลยัอนิเตอรเ์ทคล าปาง อนกุรรมการ 
59. หวัหนา้หอ้งสมดุ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ อนกุรรมการ 
60. หวัหนา้งานหอ้งสมดุ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น อนกุรรมการ 
61. หวัหนา้หอ้งสมดุ สถาบนัรชัตภ์าคย ์ อนกุรรมการ 
62. หวัหนา้หอ้งสมดุ สถาบนัอาศรมศิลป์ อนกุรรมการ 
63. นางศนัสนีย ์ อดทน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เหรญัญิก 
64. นางสาวปนดัดา  บญุสงิห ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เลขานกุาร 
65. นางสาวจฑุามาศ  ดษุฎีสนุทรสกลุ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ผูช้่วยเลขานกุาร 1 
66. นายธนวฒัน ์ มิ่งมณี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ผูช้่วยเลขานกุาร 2 
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ผลการด าเนินงาน 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 
วาระสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2562 

 

1. การประชุม 

 คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.)  ชดุท่ี 16  ได ้
จดัใหมี้การประชมุของคณะอนกุรรมการ อพส. ทกุ 2 เดอืน  เพื่อวางแผนการด าเนินงาน  และติดตามผลการ
ด าเนินงานของคณะอนกุรรมการฯ  และกลุม่งานตา่ง ๆ    รวมจ านวน  5   ครัง้  ดงันี ้

 

คร้ังที ่/ วันที ่ สถานที ่
จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม (คน) 

  ครัง้ท่ี  1  วนัจนัทรท่ี์ 29 มกราคม 2561 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 26 
  ครัง้ท่ี  2  วนัพธุท่ี 28 มีนาคม 2561 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ 17 
  ครัง้ท่ี  3  วนัศกุรท่ี์ 5 ตลุาคม 2561 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 29 
  ครัง้ท่ี  4  วนัศกุรท่ี์ 14 ธนัวาคม 2561 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 48 
  ครัง้ท่ี  5  วนัพฤหสับดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ 21 

 

คร้ังที ่1/2561  วนัจนัทรท่ี์ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

  - อนกุรรมการมาประชมุ 14 คน ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 12 คน รวมทัง้สิน้ 26 คน 
ประเดน็ส าคัญการประชุม 

1. สรุปผลการด าเนินงานของคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชน ชดุท่ี 15 

2. เรือ่งพิจารณาในท่ีประชมุ ชดุท่ี 16 ครัง้ท่ี 1/2561 

2.1 ความรว่มมือดา้นการบอกรบัฐานขอ้มลูออนไลน ์และการใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั 

            - การบอกรบัฐานขอ้มลู ScienceDirect ใหก้บัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ยงัไมไดร้บัการตอบ

รบัจาก สกอ. 

            -  การทดลองใชฐ้านขอ้มลูวารสารภาษาจีน CNKI  



8 
 

2.2 การสมัมนาความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ครัง้ท่ี 34 

2.3 พิจารณาโครงสรา้งกลุม่งาน อพส. โดยรวมกลุม่งานวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศกบั

กลุม่งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ และ รวมกลุม่งานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศกบักลุม่งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ดว้ยกนั 

2.4 การทดลองใชฐ้านขอ้มลูออนไลน ์Open Book Publishers (OBP) ของ EIFL 

2.5 การสมัมนาความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ครัง้ท่ี 34 

2.5.1 ขนาดของสถาบนั  

2.5.2 ฐานขอ้มลูท่ีตอ้งการบอกรบัและงบประมาณท่ีรองรบัฐานนัน้ๆ   

2.5.3 ความตอ้งการทดลองใชฐ้านขอ้มลูวารสารภาษาจีน CNKI และ ฐานขอ้มลู 

Open Book 
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คร้ังที ่2/2561  วนัพธุท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

  - อนกุรรมการมาประชมุ 17 คน รวมทัง้สิน้ 17 คน 
ประเดน็ส าคัญการประชุม 

1. การศกึษาดงูาน ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. การเยี่ยมชม สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์(15.00 – 16.00 น.) 

3. ความคืบหนา้ความรว่มมือ 

3.1 ความรว่มมือดา้นวิชาการกบัจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั รศ.ดร.อมร เพชรสม เนน้ย า้ถึง

ความรว่มมือตอ้งอยูบ่นกติกาของบรษัิท 

3.2 ความรว่มมือ TU-THAIPUL ผา่นระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) 

4. เรือ่งเสนอพิจารณา 

4.1 ขอ้เสนอสทิธิประโยชนแ์ก่ สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาแห่งประเทศไทย 

4.2 งานสมัมนาความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ครัง้ที 34 
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คร้ังที ่3/2561  วนัศกุรท่ี์ 5 ตลุาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

  - อนกุรรมการมาประชมุ 18 คน ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 11 คน รวมทัง้สิน้ 29 คน 
ประเดน็ส าคัญการประชุม 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 2 กลุม่งาน  

2. เรือ่งเสนอพิจารณา 

2.1 ความรว่มมือ TU-THAIPUL ผา่นระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) กบั

มหาวิทยาลยัมหิดล        

2.2 งานสมัมนาความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ครัง้ที 34 

- หวัขอ้ : Library Transformation Rethink and Reform for a sustainable future 

- ช่วงระยะเวลาจดังาน 2 วนั 

- รูปแบบการจดังาน จะเป็นการฟังบรรยาย เสวนา workshop และศกึษาดงูาน 

- ในวนัท่ี 1 จดังานท่ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (สถานท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 

- จดังานในชว่งเดือนพฤษภาคม 

- คา่ลงทะเบียน 2 แนวทางคอื 1. ไม่มีคา่ลงทะเบียน 2. มีคา่ลงทะเบียนท่ีราคาไมส่งูมาก 
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คร้ังที ่4/2561  วนัศกุรท่ี์ 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
  - อนกุรรมการมาประชมุ 22 คน ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 26 คน รวมทัง้สิน้ 48 คน 

ประเดน็ส าคัญการประชุม 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 2 กลุม่งาน  

2. งานสมัมนาความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ครัง้ที 34 

3. การน าเสนอระบบสหบรรณานกุรม (UCTAL) 

4. รายงานความคืบหนา้ เรือ่ง ความรว่มมือการใชท้รพัยากรรว่มกนัของสมาชิกส านกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษาและสมาชิกสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ผา่น

ระบบ EBSCO 
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คร้ังที ่5/2562  วนัพฤหสับดท่ีี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

  - อนกุรรมการมาประชมุ 15 คน ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 6 คน รวมทัง้สิน้ 21 คน 
ประเดน็ส าคัญการประชุม 

1. แจง้เพ่ือทราบ  

1.1 นายกสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  ปีวาระ 2563-2565 

1.2 ความคืบหนา้การลงนามความรว่มมือระหวา่งคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและ 

เครอืข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนกบัส านกังานวิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณ ์

มหาวิทยาลยั 

2. สรุปงานสมัมนาความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ครัง้ท่ี 34 

3. การเลือกประธานคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

(อพส.) ชดุท่ี 17 

4. ระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลก 
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2. ผลการด าเนินงาน 

    2.1 ผลการด าเนินงานดา้นโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ 
1. ความร่วมมือด้านบริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

คณะอนกุรรมการฯ ไดมี้พิธีลงนามความรว่มมือทางวิชาการระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

กบัจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  โดยเริม่ครัง้แรกในปี 2559 ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะอนกุรรมการฯ ชดุท่ี 
15 และไดร้บัความอนเุคราะหจ์าก รองศาสตราจารย ์ดร.อมร เพชรสม  ผูอ้  านวยการ ส านกังานวทิยทรพัยากร 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ในการประชมุวนัท่ี  28 มีนาคม 2561 อนเุคราะหใ์หข้ยายกรอบระยะเวลาความ
รว่มมือออกไปอีก 1 ปี สิน้สดุปี 2562 
 

2. บริการยมืระหว่างหอ้งสมุดผ่านบริการ TU-THAIPUL ความร่วมมือด้านบริการทรัพยากร
สารสนเทศ     

อพส.  สรา้งความรว่มมือกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นเครอืข่ายใหย้ืมทรพัยากรสารสนเทศ 
หอ้งสมดุผา่นบรกิาร Inter Library Loan ภายใตช่ื้อ TU-THAIPUL โดยเปิดช่องทางใหส้ามารถสืบคน้ และสง่
ค าขอออนไลน ์(Online ILL Request) ผา่น EBSCO Discovery Service (EDS) โดยมีสถาบนัท่ีเขา้รว่ม
จ านวน 9 สถาบนั  ดงันี ้

1. หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
2. ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
3. ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรงัสติ  
4. ศนูยเ์รยีนรูแ้ละหอสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
5. ส านกัหอสมดุและพืน้ท่ีการเรยีนรู ้มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
6. หอ้งสมดุ มหาวิทยาลยันวมนิทราธิราช  
7. ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรปีทมุ  
8. ส านกัทรพัยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม 
9. หอสมดุและคลงัความรู ้มหาวิทยาลยัมหิดล (ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกในเดอืนมีนาคม 2562)   
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สถิติการใหแ้ละการขอยืมทรพัยากรสารสนเทศระหว่างหอ้งสมดุ 
ผา่น EBSCO Discovery Service (EDS) 

ตัง้แต ่มกราคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2562 
สถิติการใหย้ืม มกราคม 2560 – พฤษภาคม 2562 

ชื่อสถาบัน ใหย้มืเอกสาร %ใหย้มืเอกสาร ค่าใช้จ่ายไปรษณีย ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 1479 30.46 62,717 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 432 8.90 24,483 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 649 13.36 8,782 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 883 18.18 14,071 
มหาวิทยาลยัรงัสติ 866 17.83 17,310 
มหาวิทยาลยันวมนิทราธิราช 83 1.71 2,966 
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 330 6.80 5,870 
มหาวิทยาลยัสยาม 134 2.76 2,997 

  รวม 4,856 100.00 139,196 
 
สถิติการขอยืม มกราคม 2560 – พฤษภาคม 2562 

ชื่อสถาบัน ขอยมืเอกสาร %ใหย้มืเอกสาร มูลค่าเอกสารทีข่อยมื 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 3,190 63.12 1,483,079 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 331 6.55 300,918 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 343 6.79 154,102 
มหาวิทยาลยัรงัสติ 247 4.89 203,863 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 484 9.58 434,095 
มหาวิทยาลยันวมนิทราธิราช 175 3.46 109,852 
มหาวิทยาลยัสยาม 217 4.29 103,790 
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 67 1.33 41,905 

 รวม 5,054 100.00 283,1604 
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สถิติการใหย้ืมทรพัยากรหอ้งสมดุ พบว่ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ใหย้ืมสงูสดุ รองลงมาไดแ้ก่

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และ มหาวิทยาลยัรงัสติ ตามล าดบั ทัง้นีค้า่ใชจ้่ายในการด าเนินการ ไดแ้ก่ คา่

ไปรษณีย ์รวมทัง้สิน้ 139,196.00 บาท ส าหรบัการขอยืมทรพัยากรหอ้งสมดุ พบว่ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ขอยืมสงูสดุ เป็นมลูคา่ทรพัยากรประมาณ 1.4 ลา้นบาท ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พบวา่มีมลูคา่การ

ขอยืมใชท้รพัยากรหอ้งสมดุสงูถึง 1.4 ลา้นบาท คดิเป็น 50% ของการขอยืมทัง้หมด โดยสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชนท่ีขอยืมสงูสดุไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ และ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ตามล าดบั 

          3. ความร่วมมือดา้นฐานข้อมูลออนไลน ์

3.1 ฐานขอ้มลู CNKI    อพส. แจง้ใหห้อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ไดท้ดลองใช้

ฐานขอ้มลูภาษาจีนจาก CNKI (China National Knowledge Infrastructure) โดยมีระยะเวลาทดลอง

ใช ้    ตัง้แตเ่ดอืนมีนาคม – พฤษภาคม 2561 ประกอบดว้ย 5 ฐานขอ้มลู ดงันี ้

1. ฐานขอ้มลู Academic Focus ฐานภาษาองักฤษ 
2. ฐานขอ้มลู China Academic Journals Full-text Database 
3. ฐานขอ้มลู China Masters' Theses Full-text Database 
4. ฐานขอ้มลู China Doctoral Dissertations Full-text Database 
5. ฐานขอ้มลู China Reference Works Online 

3.2 ฐานขอ้มลู EBSCO Open Dissertations  เป็นฐานขอ้มลูวิทยานิพนธฟ์รจีาก 
มหาวิทยาลยัชัน้น าของโลก สามารถเขา้ใชบ้รกิารฟรสี  าหรบัสถาบนัท่ีใช ้EBSCO Discovery Service 
(EDS) โดยกรองขอ้มลูcontent provider เป็น  OpenDissertations 

3.3 ฐานขอ้มลู Thai Journals Online (ThaiJo) เป็นฐานขอ้มลูวารสารอิเล็กทรอนิกสก์ลาง 
ของประเทศไทย เป็นแหลง่รวมวารสารวิชาการท่ีผลิตในประเทศไทยทกุสาขาวิชา สามารถเขา้ใช้
บรกิารฟรสี  าหรบัสถาบนัท่ีใชผ้า่น EBSCO Discovery Service (EDS) โดยกรองขอ้มลู content  
provider เป็น  ThaiJo 
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4. ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลนใ์นรูปของภาค ี
อพส. ไดร้บัความรว่มมือจากบรษัิทจ าหน่ายฐานขอ้มลูออนไลน ์ในการบอกรบัฐานขอ้มลูออนไลนแ์บบ

ภาคีสมาชิก ไดแ้ก่ 
4.1 บรษัิท บิซเินส ออนไลน ์จ ากดั (มหาชน) หรอื BOL ใหบ้รกิารฐานขอ้มลู Corpus เป็น

ขอ้มลูครอบคลมุนิตบิคุคลมากกวา่ 1,100,000 ราย 
4.2 บรษัิท Elsevier ผูใ้หบ้รกิารฐานขอ้มลู ScienceDirect น าเสนอใหส้ถาบนัอดุมศกึษา 

เอกชน สามารถบอกรบัในราคาภาคีสมาชิกเช่นเดียวกบัของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
(สกอ.) 

4.3 บรษัิท EBSCO Information Services   น าเสนอใหส้ถาบนัอดุมศกึษาเอกชนสามารถ
บอกรบั EBSCO Discovery Service (EDS) ในราคาภาคีสมาชิก 

 

5. จัดประชุมผู้บริหารหอ้งสมุด (Library Director Meeting) สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

การประชมุผูบ้รหิารหอ้งสมดุ (Library Director Meeting) มีวตัถปุระสงค ์เพื่อสรา้งความแข็งแกรง่
ของเครอืข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาและสนบัสนนุแนวคิดการพฒันาเครอืข่ายของ หอ้งสมดุใหต้อบรบั
ยทุธศาสตรด์า้น Knowledge and Resource Sharing อยา่งไม่แบง่แยกระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และ 
เอกชน โดยจดัขึน้ในวนัพธุท่ี 5 มิถนุายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอ้ง ประชมุชัน้ 7 ส านกังานวทิย
ทรพัยากร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ผลการประชมุ เปิดโอกาสใหมี้ผูแ้ทนจากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เขา้รว่มในคณะท างานของ
เครอืข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ทัง้นีจ้ะมีค  าสั่งแตง่ตัง้จากกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ
นวตักรรม (อว.) เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนเป็นไปอยา่งมีหลกัการและวาระในการด ารงต าแหน่งของคณะท างาน 
โดยแบง่เป็น 6 คณะท างานดงันี ้ 

1. คณะท างานฝ่ายพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ    
2. คณะท างานฝ่ายวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ   
3. คณะท างานฝ่ายบรกิารสารสนเทศ  
4. คณะท างานฝ่ายวารสารและเอกสาร   
5. คณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศกึษา   
6. คณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ  

 



17 
 

ภาพการประชมุ การประชมุผูบ้รหิารหอ้งสมดุ (Library Director Meeting) 
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    2.2 ผลการด าเนินงานดา้นการเผยแพร่องคค์วามรู้และบริการวิชาการ 

  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2522 เป็นตน้มา โครงการสมัมนาความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษา เป็นกลไกส าคญัท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้างวิชาการ รายงานผลการ
ด าเนินงาน น าเสนอการพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพบรรณารกัษแ์ละสารนิเทศ ตลอดจนความเช่ือมโยงกบั
เทคโนโลยีและศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง สนบัสนนุแนวคิดการพฒันาเครอืข่ายของหอ้งสมดุใหต้อบรบัยทุธศ์าสตรด์า้น 
Knowledge and Resource Sharing และเพ่ือเปิดโอกาสใหบ้รรณารกัษส์ถาบนัอดุมศกึษาไดส้รา้งสมัพนัธ ์
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ปรกึษาหารอื ประเด็นส าคญัในการบรูณาการความเปลี่ยนแปลงเขา้กบับรบิทของการ
อดุมศกึษา การสนบัสนนุการเรยีนการสอน การวิจยั การแสวงหาความรู ้และสารนิเทศใหต้อบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ ทัง้นีใ้นการประชมุสมัมนาความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษา  ครัง้ท่ี 33 ในโอกาสการฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยส านกังานวิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็นเจา้ภาพจดัประชมุโดยมุง่เนน้ความ
ตระหนกัถึงความส าคญัของความรว่มมือของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาโดยรวมสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั
และเอกชนใหเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัเปรยีบเป็นองคาพยพส าคญัของประเทศ ในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรแ์ห่ง
สงัคมการเรยีนรูอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ  

ส าหรบัการสมัมนา ครัง้ท่ี 34 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นเจา้ภาพด าเนินการจดังาน 
โดยเป็นเจา้ภาพรว่มกบัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และคณะอนกุรรมการพฒันาระบบ
และเครอืข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) ภายใตก้ารด าเนินงานของฝ่ายทรพัยากรการเรยีนรู ้
และเทคโนโลยีการศกึษา สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  

งานสมัมนาความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาครัง้ท่ี 34 มีก าหนดจดัขึน้ ระหวา่งวนั
พฤหสับดีท่ี 6 และวนัศกุรท่ี์ 7 มิถนุายน 2562 ภายใตห้วัขอ้ “การปรับเปล่ียนรูปหอ้งสมุด: คดิใหม่ ฟอรม์
ใหม่ เพือ่อนาคตทีย่ั่งยนื” หรอื “Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” 
ณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เพื่อเดนิหนา้ขบัเคลื่อนความพรอ้มรองรบัและพฒันาตอ่ยอด เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการหอ้งสมดุและบรกิารสารนิเทศในบรบิทของการเรยีนรูใ้นปัจจบุนัสูอ่นาคตอยา่งยั่งยืนอยา่งมี
คณุภาพและเตม็ประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นกลไกส าคญัในการสรา้งเสรมิความแข็งแกรง่ของเครอืข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา 
2. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้างวิชาการ รายงานผลการด าเนินงาน น าเสนอการพฒันาความกา้วหนา้ใน

วิชาชีพบรรณารกัษแ์ละสารนิเทศ ตลอดจนความเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยีและศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง  
3. เพื่อสนบัสนนุและทราบถึงแนวคิดการพฒันาเครอืข่ายของหอ้งสมดุใหต้อบรบัยทุธศ์าสตรด์า้น 

Knowledge and Resource Sharing 
4. เพื่อเปิดโอกาสใหบ้รรณารกัษส์ถาบนัอดุมศกึษาไดพ้บปะ ปรกึษาหารอื ประเด็นส าคญัในการบรูณา

การความเปลี่ยนแปลงเขา้กบับรบิทของการอดุมศกึษา การสนบัสนนุการเรยีนการสอน การวิจยั การ
แสวงหาความรู ้และสารนิเทศใหต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ 

 
ระยะเวลาการจัดสัมมนา 

วนัพฤหสับดีท่ี 6 และวนัศกุรท่ี์ 7 มิถนุายน 2562 
 
สถานทีจ่ัดสัมมนา 
 หอประชมุใหญ่ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
 
หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ  
 ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 ผูบ้รหิาร บรรณารกัษ ์นกัสารสนเทศ นกัวิชาการคอมพวิเตอร ์นกัเทคโนโลยีการศกึษา ท่ีปฏิบตัิงานใน
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา และหน่วยงาน ทัง้ภาครฐัและเอกชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 อาจารย ์นกัศกึษา จากภาควิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์และสาขาวิชาตา่งๆ จาก
สถาบนัอดุมศกึษาและสถาบนัการศกึษา หรอืหน่ายงานท่ีสนใจดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งการ
เรยีนรู ้

 นกัวิชาการ นกัวิจยั และผูส้นใจทั่วไป 
 
จ านวนผู้เข้าสัมมนา 
 ประมาณ 300 ท่าน 
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การลงทะเบยีน 
 ลงทะเบียนฟร ีไดท่ี้ URL http://tlc.uni.net.th/tlc34 

1. บคุลากรในสงักดัสถาบนัอดุมศกึษา เปิดลงทะเบียน วนัท่ี 15 มีนาคม ถึง วนัท่ี 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 

2. บคุคลทั่วไป เปิดลงทะเบียน วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หรอืจนกวา่จ านวนผูล้งทะเบียนครบ 
300 ท่าน 

 ขอสงวนสทิธ์ิผลการอนมุตักิารลงทะเบียนเขา้รว่มงานโดยผูจ้ดังาน ประกาศทางเวบ็ไซต ์ถือเป็นท่ีสดุ 
 วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีน วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (หรอืจนกวา่จะครบ 300 ท่าน) 

 
ประโยชนแ์ละผลทีค่าดว่าจะไดรั้บ 

 สรา้งความสมัพนัธ ์ความรว่มมือ และสง่เสรมิความแข็งแกรง่ของเครอืข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา 
 เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้างวิชาการ รายงานผลการด าเนินงาน น าเสนอการพฒันา

ความกา้วหนา้ในวชิาชีพบรรณารกัษแ์ละสารนิเทศ ตลอดจนความเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยีและศาสตรท่ี์
เก่ียวขอ้ง  

 ก่อใหเ้กิดความรบัรูแ้ละตระหนกัรูใ้นการสนบัสนนุแนวคดิการพฒันาเครอืข่ายของหอ้งสมดุใหต้อบรบั
ยทุธศาสตรด์า้น Knowledge and Resource Sharing 

 สรรหาความรู ้เนือ้หา และ บคุคลผูท่ี้สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ ์ตลอดจนตอ่ยอดเป็น
ประเด็นส าคญัในการบรูณาการความเปลี่ยนแปลงเขา้กบับรบิทของการอดุมศกึษา การสนบัสนนุการ
เรยีนการสอน  
การวิจยั การแสวงหาความรู ้และสารนิเทศใหต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งเต็ม
ศกัยภาพ 

  



21 
 

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที ่34 
หวัข้อ “การปรับเปล่ียนรูปหอ้งสมุด: คดิใหม่ ฟอรม์ใหม่ เพือ่อนาคตทีย่ั่งยนื”  

The 34th Thailand Library Consortium (TLC) 
“Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” 

โดย ส านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย รว่มกบั ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 
รว่มกบัคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) 

วนัพฤหสับดีท่ี 6 และวนัศกุรท่ี์ 7 มิถนุายน 2562   ณ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

วันพฤหสับดทีี ่6 มิถุนายน 2562 

8:30 น. – 9:00 น.  รบัเอกสาร และ ลงทะเบียน 
9:00 น. – 9:30 น. พิธีเปิด กลา่วรายงาน โดย ดร.จอมขวญั  ผลภาษี ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
9:30 น – 9:45 น.  ประธานในพธิีกล่าวเปิดงาน 

โดย รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวณีย ์ ไทยรุง่โรจน ์ อธิการบดี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

9:45 น. –10: 15 น. การบรรยาย หัวข้อ “การอุดมศกึษาในยุคของความเปลีย่นแปลง”   
โดย รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ ์มิตะถา ผูอ้  านวยการส านกังานบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
พฒันาการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

10:15 น. – 10:30 น. พิธีสง่มอบธงเจา้ภาพจดังานสมัมนาความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาครัง้ท่ี 35  
 อาหารวา่ง บรกิารในหอ้งประชมุ 
10:30 น. – 12:00 น. การอภปิราย หัวข้อ “Rethink and Reform : สู่บริการห้องสมุดเตม็ประสิทธิภาพอย่างย่ังยนื” 

วิทยากร : 1. รองศาสตราจารย ์ดร. อมร เพชรสม 
ผูอ้  านวยการส านกังานวิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2. ดร. รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ 
ผูอ้  านวยการหอสมดุและคลงัความรู ้มหาวิทยาลยัมหิดล 
3. ดร. มลิวลัย ์ประดิษฐ์ธีระ 
ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ  มหาวิทยาลยัรงัสิต 
4. อาจารย ์ภคพร อ ามาตยม์ณี ชุ่มอินทรจกัร  
ผูอ้  านวยการศนูยเ์รยีนรูแ้ละหอสมดุ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
5. ดร. อภิรดี อ  านรรฆมณี  

 ผูอ้  านวยการกลุม่งานโครงสรา้งพืน้ฐาน และ ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุ  มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
ด าเนินรายการ : ดร. จอมขวญั ผลภาษี 

ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผูอ้  านวยการส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 
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12:00 น. – 13:00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  
13:00 น. – 14:00 น. PULINET : Rethink & Reform for Thailand Academic Success 

วิทยากร :  อาจารยว์รารกัษ์  พฒันเกียรติพงศ ์  
ประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมูิภาคและผูอ้  านวยการ
ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

14.00 น. – 14.45 น. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานความร่วมมอืระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 กลุม่ท่ี 1 : ผูแ้ทนจากส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
 กลุม่ท่ี 2 : ผูแ้ทนจาก Library Director Meeting 
 กลุม่ท่ี 3 : ผูแ้ทนจากคณะท างานฝ่ายตา่งๆ 

1. คณะท างานฝ่ายพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 
2. คณะท างานฝ่ายวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ 
3. คณะท างานฝ่ายบรกิารสารสนเทศ 
4. คณะท างานฝ่ายวารสารและเอกสาร 
5. คณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศกึษา 

                    6. คณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ 
14:45 น. – 15:15 น. การน าเสนอเทคโนโลยีและแหลง่ทรพัยากรสารสนเทศสนบัสนนุการอดุมศกึษาในยคุดิจิทลั (1) 

อาหารวา่งบรกิารในหอ้งประชมุ 
15.15 น.- 16.00 น. Ecosystem : บริการยุคใหม่ด้วย Digital & Data Services (โครงการพฒันาหอ้งปฏิบตักิารทาง

การเงนิ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย) 
วิทยากร: ดร.ธนากร  ลิขิตาภิวฒัน ์
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  ภาควิชาการธนาคารและการเงิน  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

16.00 น. – 16.45 น. กลยุทธก์ารใช้ Social Media อย่างมสีาระและช้ันเชงิ จากมุมมองจากอาจารยต์้นแบบ 
วิทยากร: ผูช้่วยศาสตราจารย ์รฐัสภา แก่นแกว้ อาจารยป์ระจ า คณะนิเทศศาสตร ์และ 
ผูช้่วยผูอ้  านวยการศนูยมี์เดีย ดา้นวิชาการ มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
(อาจารยต์น้แบบดา้นการสอน พ.ศ. 2561 ส  านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) รว่มกบั 
สมาคมเครอืข่ายการพฒันาวิชาชีพอาจารย ์และ องคก์รระดบัอดุมศกึษาแหง่ประเทศไทย (ควอท.)) 

16.45 น. – 17.00 น. ถาม – ตอบ และจบัรางวลั 
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วันศุกรท์ี ่7 มถุินายน 2562 
8:45 น. – 9:00 น.  ลงทะเบียน 
9:00 น. – 10.00 น. 
 

การบรรยาย หัวข้อ “Librarian Competency & Digital Skills” 
วิทยากร : รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร  พทุธาพิทกัษผ์ล 
รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

10.00 น. – 11.00 น.  การบรรยาย หัวข้อ “คุณภาพวารสาร Open Access มุ่งสู่สากล” (DOAJ : Digital Open Access 
Journals) 
วิทยากร : 1. รองศาสตราจารย ์ดร. น า้ทิพย ์วิภาวิน 

                ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรปรญิญาเอกสารสนเทศศาสตร ์สาขาศิลปศาสตร ์   
                มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 2. รองศาสตราจารย ์ดร.วนิดา  แก่นอากาศ 
       ผูอ้  านวยการ ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
      (อาหารวา่งบรกิารในหอ้งประชมุ)  

11.00 น.- 12.30 น. 
 
 

การบรรยาย หัวข้อ “Digital Media Production for New Learning Design : Implication for Academic 
Library” 
วิทยากร : 1. อาจารยช์นิตรน์นัทน ์ กลุทนนัท ์   
                คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
               2. อาจารยก์ลุเชษฐ์ เลก็ประยรู  
               คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
               3. อาจารยน์ฑากร  เขียวชอุม่    
               คณะนิเทศศาสตร ์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์  

12.30 น. – 13.30 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอประชมุ 
13.00 น. - 13.30 น. การน าเสนอเทคโนโลยีและแหลง่ทรพัยากรสารสนเทศสนบัสนนุการอดุมศกึษาในยคุดิจิทลั (2) 

13.30 น. – 14.30 น. การบรรยาย หัวข้อ “Green Library สู่ Green Office: ความส าเร็จขององคก์รกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม” 
วิทยากร : ดร.อารยี ์ธญักิจจานกิุจ ผูช้่วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

14.30 น. – 14.45 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง  

14.45 น. – 15.30 น. การบรรยาย หัวข้อ “Artificial Intelligence & Cloud Technology in The Library Transformation” 
วิทยากร : คณุสาวิตร สทุธิพนัธุ,์ Vice President Huawei Enterprise  

15.30 น. – 16.00 น. 
 

การบรรยาย หัวข้อ “บรรณารักษกั์บการออมและการลงทุนในยุคดจิทิัล” 
วิทยากร : ดร.นารรีตัน ์ กิติอาษา   
ผูอ้  านวยการ ส านกัหอสมดุและศนูยก์ารเรยีนรู ้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

16.00 น. – 16.30 น. การน าเสนอเทคโนโลยีและแหลง่ทรพัยากรสารสนเทศสนบัสนนุการอดุมศกึษาในยคุดิจิทลั (3) 

16.30 น. – 16.45 น. จบัรางวลั  รบัประกาศนียบตัรการเขา้รว่มงาน และ ปิดการสมัมนา 
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สรุปผลการสัมมนาความร่วมมือระหว่างหอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษา คร้ังที ่34 
หวัข้อ “การปรับเปล่ียนรูปหอ้งสมุด: คดิใหม่ ฟอรม์ใหม่ เพือ่อนาคตยั่งยนื” 

จัดโดย 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วันที ่6-7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม     

จ านวนทัง้สิน้  87 สถาบนั จ านวน 730  คน และไดมี้ผูป้ระเมินการจดัสมัมนาจ านวน 376 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 51.5  โดยแยกเป็น  

มหาวิทยาลยัรฐั จ านวน 44   สถาบนั โดยมหาวิทยาลยัท่ีผูเ้ขา้รว่มมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั จ านวน 40 คน รองลงมา คอื มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 28 คน และ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ านวน 20 คน 

 มหาวิทยาลยัเอกชน จ านวน 31  สถาบนั โดยมหาวทิยาลยัท่ีผูเ้ขา้รว่มมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์และมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั จ านวน 6 คน รองลงมา คือ มหาวทิยาลยันอรท์กรุงเทพ และ

มหาวิทยาลยัรงัสติ จ านวน 5 คน และสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น จ านวน 4 คน และหอ้งสมดุอ่ืนๆ 

จ านวน 12  สถาบนั 

 
2. ผลการประเมินการสัมมนา 

เกณฑก์ารประเมิน 

1.00-1.80  ความพงึพอใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

1.81-2.60  ความพงึพอใจในระดบันอ้ย 

2.61-3.40  ความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

3.41-4.20  ความพงึพอใจในระดบัมาก 

4.21-5.00  ความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
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สรุปผลตามรายขอ้ไดด้งันี ้ 
ตารางที ่1  คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูเ้ขา้รว่มสมัมนา จ าแนกตามความพงึพอใจตอ่การจดังาน 

ความพงึพอใจต่อการจัดงาน ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล 
1. การลงทะเบียนสะดวกและรวดเรว็ 4.12 0.97 มาก 
2. ระยะเวลาในการจดัสมัมนาวิชาการ 4.24 0.76 มากท่ีสดุ 
3. ความเหมาะสมและความพรอ้มของสถานที่ 4.16 0.80 มาก 
4. ความเหมาะสมและความพรอ้มของโสตทศันปูกรณ ์ 3.97 0.85 มาก 
5. อาหารและเครื่องด่ืม 4.43 0.73 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.18 0.82 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 สว่นใหญ่ผูเ้ขา้รว่มสมัมนามีความพงึพอใจในการจดังานครัง้นีใ้นระดบัมาก (คา่เฉลี่ย  
= 4.18) โดยจ าแนกตามดา้นตา่งๆ ดงันี ้โดยเรยีงจากความพงึพอใจระดบัมากไปนอ้ย มีความพงึพอใจระดบั 
มากท่ีสดุ ไดแ้ก่ อาหารและเครือ่งดื่ม (คา่เฉล่ีย = 4.43) และความพงึพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ ระยะเวลาใน 
การจดัสมัมนาวิชาการ (คา่เฉล่ีย = 4.24) รองลงมา คือ ความเหมาะสมและความพรอ้มของสถานท่ี (คา่เฉลี่ย 
= 4.16) ตามล าดบั 
 

ตารางที ่2  คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูเ้ขา้รว่มสมัมนา จ าแนกตามความรู ้หวัขอ้และวิทยากรท่ีบรรยาย 

ความพงึพอใจต่อความรู้ หัวข้อและวทิยากรทีบ่รรยาย ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล 
1. ความรูก้่อนเขา้สมัมนา 3.16 0.88 ปานกลาง 
2. การบรรยาย "การอดุมศกึษาในยคุของความเปลี่ยนแปลง" โดย รอง

ศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ ์มิตะถา 
4.20 0.74 มาก 

3. การอภิปราย หวัขอ้ "Rethink and Reform : สูบ่รกิารหอ้งสมดุเต็ม
ประสทิธิภาพอยา่งยั่งยืน" โดย  
รองศาสตราจารย ์ดร. อมร เพชรสม 4.32 0.74 มากท่ีสดุ 

4. ดร. รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ 4.44 0.67 มากท่ีสดุ 
5. ดร. มลิวลัย ์ประดิษฐ์ธีระ 4.34 0.66 มากท่ีสดุ 

6. อาจารย ์ภคพร อ  ามาตยม์ณี ชุ่มอินทรจกัร 4.32 0.73 มากท่ีสดุ 
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ตารางที ่2  (ตอ่) 

ความพงึพอใจต่อความรู้ หัวข้อและวทิยากรทีบ่รรยาย ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล 
7. PULINET : Rethink & Reform for Thailand Academic Success 

โดย อาจารย ์วรารกัษ ์ พฒันเกียรติพงศ ์
4.21 0.69 มากท่ีสดุ 

8. Ecosystem : บรกิารยคุใหมด่ว้ย Digital & Data Services 
(โครงการพฒันาหอ้งปฏิบตัิการทางการเงิน จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) โดย ดร.ธนากร  ลิขิตาภิวฒัน ์

4.08 0.87 มาก 

9. กลยทุธก์ารใช ้Social Media อย่างมีสาระและชัน้เชิง จากมมุมอง
จากอาจารยต์น้แบบ โดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์รฐัสภา แก่นแกว้ 

4.13 0.89 มาก 

10. การบรรยาย "Librarian Competency & Digital Skills" โดย รอง
ศาสตราจารย ์ดร.สมพร  พทุธาพิทกัษผ์ล 

4.34 0.78 มากท่ีสดุ 

11. การอภิปราย หวัขอ้ "คณุภาพวารสาร Open Access มุง่สูส่ากล” 
(DOAJ : Digital Open Access Journals) โดย  รองศาสตราจารย ์
ดร. น า้ทิพย ์ วิภาวิน 4.35 0.86 มากท่ีสดุ 

12. รองศาสตราจารย ์ดร.วนิดา  แก่นอากาศ 4.37 0.80 มากท่ีสดุ 
13. การบรรยาย หวัขอ้ “Digital Media Production for New Learning 

Design : Implication for Academic Library" โดย อาจารยช์นิตร์
นนัทน ์ กลุทนนัท ์ 4.26 0.85 มากท่ีสดุ 

14. อาจารยก์ลุเชษฐ์ เลก็ประยรู 4.30 0.77 มากท่ีสดุ 
15. อาจารยน์ฑากร  เขียวชอุม่ 4.28 0.79 มากท่ีสดุ 
16. การบรรยาย หวัขอ้ “Green Library สู ่Green Office: ความส าเรจ็

ขององคก์รกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม" โดย ดร.อารยี ์ธญั
กิจจานกิุจ 

4.38 0.78 มากท่ีสดุ 

17. การบรรยาย หวัขอ้ “Artificial Intelligence & Cloud Technology 
in The Library Transformation” โดย  
คณุสาวิตร สทุธิพนัธุ ์

4.30 0.85 มากท่ีสดุ 

18. การบรรยาย หวัขอ้ “บรรณารกัษก์บัการออมและการลงทนุในยคุ
ดิจิทลั” โดย ดร.นารรีตัน ์ กิติอาษา 

4.30 0.73 มากท่ีสดุ 

19. ความรูห้ลงัเขา้สมัมนา 4.23 0.77 มากท่ีสดุ 
ภาพรวม 4.23 0.78 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มสมัมนามีความพงึพอใจดา้นความรู ้หวัขอ้และวิทยากรท่ีบรรยาย โดย
ภาพรวมในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉลี่ย = 4.23) จ าแนกตามหวัขอ้ และวิทยากร โดยเรยีงจากมากไปนอ้ย มีความ
พงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ ดงันี ้การอภิปราย หวัขอ้ "Rethink and Reform : สูบ่รกิารหอ้งสมดุเต็ม
ประสิทธิภาพอยา่งยั่งยืน" โดย ดร. รุจเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ (คา่เฉลี่ย = 4.44)  รองลงมา คือ การบรรยาย หวัขอ้ 
“Green Library สู ่Green Office: ความส าเรจ็ขององคก์รกบัความรบัผิดชอบตอ่สงัคม" โดย ดร.อารยี ์ธญั
กิจจานกิุจ (คา่เฉลี่ย = 4.38) และการอภิปราย หวัขอ้ "คณุภาพวารสาร Open Access มุง่สูส่ากล” (DOAJ : 
Digital Open Access Journals) โดย รองศาสตราจารย ์ดร.วนิดา  แก่นอากาศ (คา่เฉลี่ย = 4.37) ตามล าดบั 
 
3. ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 
ข้อเสีย 
- จอโปรเจคเตอรภ์าพไมค่มชดั 
- ระบบเสียงไมด่ี 
- เสียงดงั 
- แอรร์อ้น 
- สถานท่ีลงทะเบียนคบัแคบ 
- ปา้ยบอกทางไม่มี 
- สถานท่ีทานอาหารกลางวนัไมค่วรจดัในหอ้ง
ประชมุ 

- หอ้งประชมุไมเ่ก็บเสียง 
- การลงทะเบยีนวนัแรกคอ่นขา้งวุน่วาย 
- ใชเ้วลาอภิปรายนาน 
- หวัขอ้อภิปรายบางหวัขอ้ไม่น่าสนใจ 
- ตารางอภิปรายแน่นเกินไป 
- เอกสารบรรยายควรมีใหด้าวนโ์หลดก่อนวนั
สมัมนา 
- อาหารและอาหารวา่งนอ้ยเกินไป

  
 
ข้อด ี
- วิทยากรมีความรู ้และความเช่ียวชาญ  
- วิทยากรใหค้วามรูมี้ประโยชนม์าก หลายประเด็น 
- อาหารและอาหารวา่งอรอ่ย และเครือ่งดื่มดีมาก 
- หอ้งน า้สะอาด สะดวก เพียงพอตอ่จ านวน
ผูเ้ขา้รว่มสมัมนา 
- ทีมงานตอ้นรบัอบอุน่ ดแูลดี เป็นกนัเอง พดูจา
สภุาพ 

- จดัสมัมนาไดด้ี  
- จดัหวัขอ้ท่ีพฒันาความรูใ้หม่ๆ  ใหก้บับรรณารกัษ ์
เช่น data science, data analytical และ Theme 
การด าเนินเรือ่งไปในทิศทางเดียวกนั 
- ตอ้งการใหมี้ตวัแทนกลุม่มหาวิทยาลยัราชภฎัเขา้
รว่มเป็นคณะกรรมการท างานใน 6 ฝ่ายงาน 
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ภาพโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที ่34 

วนัพฤหสับดีท่ี 6 มิถนุายน 2562 ณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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วนัศกุรท่ี์ 7 มถินุายน 2562 ณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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2.3. ผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน 

   2.3.1 กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ                                                              

      เป็นการรวมกลุม่งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศกบักลุม่งานวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ  
เน่ืองจากเป็นกลุม่งานท่ีปฏบิตัิงานในรูปแบบใกลเ้คียงกนั 

       1. รายนามคณะอนกุรรมการกลุม่งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 
1. อาจารยศ์ิรริตัน ์บญุเตาช ู  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต   ประธาน  
2. อาจารยเ์พิ่มทรพัย ์ศรสีวุรรณ  มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ   รองประธาน  
3. อาจารยว์นิดา เกษรนวล   มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ   อนกุรรมการ  
4. อาจารยเ์สาวนีย ์จนัทรส์ีดา   มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ   อนกุรรมการ  
5. อาจารยส์ดุา ทองชิว    มหาวิทยาลยัสยาม    อนกุรรมการ  
6. อาจารยส์ทุธิพจน ์ลิม้อดุมพฒัน ์ มหาวิทยาลยัสยาม    อนกุรรมการ  
7. อาจารยจิ์ระวรรณ อทุศัน ์  มหาวิทยาลยัศรปีทมุ    อนกุรรมการ  
8. อาจารยนิ์ภารตัน ์ชยัประสทิธ์ิ   มหาวิทยาลยัศรปีทมุ    อนกุรรมการ  
9. อาจารยว์ิยะดา ศริมิาณนท ์  มหาวิทยาลยัศรปีทมุ    อนกุรรมการ  
10. อาจารยป์ราณี ร  าจวนจร   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั    อนกุรรมการ  
11. อาจารยม์ฑันา สวุรรณ   มหาวิทยาลยัเกรกิ    อนกุรรมการ  
12. อาจารยส์รุรีตัยา บญุแสนแผน มหาวิทยาลยัรงัสติ    อนกุรรมการ  
13. อาจารยพ์ทุธชาด สขุสอาด   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   อนกุรรมการ  
14. อาจารยพ์รหมมาศ เอง่ฉว้น   มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต   อนกุรรมการ  
15. อาจารยศ์นัสนีย ์อดทน   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   อนกุรรมการ  
16. อาจารยส์จิุตรา สีหาอาจ   มหาวิทยาลยักรุงเทพ   อนกุรรมการ  
17. อาจารยจิ์ราพร บานลา   มหาวิทยาลยักรุงเทพ   อนกุรรมการ  
18. อาจารยส์นุทณี ธรรมพร   มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต   อนกุรรมการ  
19. อาจารยรุ์ง่นภา พืน้งาม   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  อนกุรรมการ  
20. อาจารยน์ิรชา อินทรศ์ร   สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  อนกุรรมการ  
21. อาจารยธ์นิกา ยอ่งไธสง   วิทยาลยัเซาธอี์สบางกอก   อนกุรรมการ  
22. อาจารยส์ปุรยีา มหาสมบตัิกลุ  มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์   อนกุรรมการ  
23. อาจารยณิ์ชาภทัร ์อมรจตุิ   มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์  อนกุรรมการ  
24. อาจารยช์าญยทุธ ์ชสูวุรรณ   วิทยาลยัทองสขุ    อนกุรรมการ  



31 
 

25. อาจารยร์จนีย ์นารนีนท ์  สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  อนกุรรมการ  
26. อาจารยน์ษุา สขุบญุพนัธ ์  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  เลขานกุาร  
 
       2. ผลการด าเนินงานกลุม่งานพฒันาและวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ 

โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ การด าเนินการ 
1. การพฒันาหวัเรือ่งใหม ่โดยใช ้google.doc 
(https://goo.gl/ylnb5v) 

ส.ค.60 - ก.ค. 62 เสรจ็สิน้ 

2. แบง่ปันความรูสู้ช่มุชน ครัง้ท่ี 5 ส.ค.60 - ก.ค. 62 อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

3. รวบรวมฐานขอ้มลูออนไลนข์องหอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เพื่อพิจารณาบอกรบั
ฐานขอ้มลู รว่มกนัในอนาคต และส าหรบัการ
ขอใชบ้รกิารระหวา่งหอ้งสมดุ 

ส.ค.60 - ก.ค. 62 เสรจ็สิน้ 
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2.3.2  กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ     

       เป็นการรวมกลุม่งานบรกิารสารสนเทศกบักลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากปัจจบุนักลุม่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมี่บคุลากรท่ีเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอรโ์ดยเฉพาะ ผูท่ี้เขา้ประชมุสว่นมากจะเป็น

บรรณารกัษป์ฏิบตัิงานในสว่นของบรกิารเช่นกนั   

        1. รายนามคณะอนกุรรมการกลุม่งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 
1. อาจารยป์นดัดา  บญุสงิห ์  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  ประธาน  
2. อาจารยพ์ชัรากร  สภุาพ  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   รองประธาน 
3. อาจารยส์มร  อุน่วิเศษ     มหาวิทยาลยัเกรกิ   อนกุรรมการ 
4. อาจารยส์มใจ  ศรปีาน     มหาวิทยาลยัเกรกิ   อนกุรรมการ 
5. อาจารยท์ศันียา  เชิดสงูเนิน    มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  อนกุรรมการ 
6. อาจารยส์ภีุ  วหิคไพบลูย ์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  อนกุรรมการ 
7. อาจารยข์นิษฐา  ภมรพิพิธ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  อนกุรรมการ 
8. อาจารยภ์าณมุาตร ์ สทุธิสงัข ์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  อนกุรรมการ 
9. อาจารยพ์รชนก  ละมลู  มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ  อนกุรรมการ 
10. อาจารยว์รรณิภา  กงัละ  มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ  อนกุรรมการ 
11.  อาจารยเ์ยาวรตัน ์ บางสาลี  มหาวิทยาลยัรงัสติ   อนกุรรมการ 
12. อาจารยรุ์ง่ลาวลัย ์ ทพัมีบญุ  มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต   อนกุรรมการ 
13. อาจารยก์นกนภา  มานาแวน มหาวิทยาลยัศรปีทมุ   อนกุรรมการ 
14. อาจารยก์ญัฐิกา  แกลว้กลา้  มหาวิทยาลยัศรปีทมุ   อนกุรรมการ 
15. อาจารยว์ารุณี  วงษท์อง  มหาวิทยาลยัศรปีทมุ   อนกุรรมการ 
16. อาจารยอ์รชร  ยิ่งใหญ่  มหาวิทยาลยัสยาม   อนกุรรมการ 
17. อาจารยธ์นญัญา  พนัธุทิม  มหาวิทยาลยัสยาม   อนกุรรมการ 
18.  อาจารยพ์นิดา  วอ่งไวยทุธ ์    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  อนกุรรมการ 
19.  อาจารยธ์นวฒัน ์ มิ่งมณี  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  อนกุรรมการ 
20.  อาจารยว์รรณฑินีย ์ แกว้เขียว  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   อนกุรรมการ 
21.  อาจารยจ์ฑุานชุ  ศิรสิวา่ง  มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย  อนกุรรมการ 
22.  อาจารยม์ธุรส  เทียนเล็ก  มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย  อนกุรรมการ 
23.  อาจารยพ์ชัรนิทร ์ ยั่งยืน   วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก  อนกุรรมการ 
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24.  อาจารยส์ทิธ์ิเทพ  พนัธารา   วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก  อนกุรรมการ 
25.  อาจารยป์รชัญาวรรณ  จนัทะขาน สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  อนกุรรมการ 
26.  อาจารยค์มกฤช  คงรวย  สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  อนกุรรมการ 
27.  อาจารยศ์ิรวิรรณ    ศิรภิิรมย ์  มหาวิทยาลยักรุงเทพ     อนกุรรมการ 
28.  อาจารยป์ณชัยา   ธนญัธรสริธินงั มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ  อนกุรรมการ 
29.  อาจารยภ์ทัรศศิร ์ สริวิราเกียรติ  มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ  อนกุรรมการ 
30.  อาจารยธ์ญัญรตัน ์ หวานแท ้  มหาวิทยาลยัครสิเตียน   อนกุรรมการ 
31.  อาจารยปิ์ยนชุ  ประใจครบรุ ี  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ อนกุรรมการ 
32.  อาจารยส์มชาย  หิรญัพานิช  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์  อนกุรรมการ 
33.  อาจารยธ์ญัญาภรณ ์ โพธิบตุรา  วิทยาลยัเซนตห์ลยุส ์   อนกุรรมการ 
34.  อาจารยร์ตันา  พรหมสวสัดิ ์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  เลขานกุาร  

                                                                                                                    
       2. ผลการด าเนินงานกลุม่งานบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การด าเนินการ 

1. ปรบัปรุงท าเนียบนามกลุม่งานบร ิการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หอ้งสมดุ 
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

ส.ค.60 - ก.ค. 62 เสรจ็สิน้ 

2. แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ถ่ายทอดประสบการณใ์น
การบรกิารหอ้งสมดุ 

ส.ค.60 - ก.ค. 62 เสรจ็สิน้ 

3. ศกึษาดงูานดา้นบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส.ค.60 - ก.ค. 62 เสรจ็สิน้ 

4. การยืมระหวา่งหอ้งสมดุ ส.ค.60 - ก.ค. 62 เสรจ็สิน้ 
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2.4 การเยีย่มชมและศึกษาดงูาน 

คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครอืข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.)  ชดุท่ี 16  ได ้
จดัใหมี้การเย่ียมชมและศกึษาดงูาน ณ ศนูยก์ารเรยีนรูธ้นาคารแห่งประเทศไทย  ในวนัศกุรท่ี์  16  มีนาคม 

2561  โดยมีผูเ้ขา้รว่มเยี่ยมชมและศกึษาดงูานทัง้สิน้  65 คน 
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รายงานการเงนิ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุด 16 

วาระ  1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2562 
 
รายรับ   

1 เงิน อพส. ชดุท่ี 15    288,232.04  บาท 
2 สว่นแบง่จากการสมัมนาความรว่มมือระหวา่งหอ้งสมดุ TLC 34 (15 มิถนุายน 2562)       20,000.00  บาท 
3 ดอกเบีย้เงินฝาก บญัชี อพส.           3,381.34  บาท 

 รายรับรวม 311,613.38  บาท 

 

รายจ่าย   

1 คา่เช่าพืน้ท่ี Website (Thapul.org) (FeverHosting, ThaiLRT.org)  (13 มิถนุายน 2561)         3,205.65  บาท 
2 คา่พิธีกร (ดร.พนิตา สรุชยักลุวฒันา) ช่วยงานวนัสถาปนาสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาแหง่ประเทศ

ไทย   (12 พฤศจิกายน  2560) 
        2,000.00  บาท 

3 คา่วิทยากรในงานประชมุ อพส. ครัง้ท่ี 4, สสอท ครัง้ท่ี 2 เรื่อง UNION Catalog  (นางเพญ็แข 
ประจงใจ, นายสมพงษ ์ เจรญิศิร)ิ   (14 ธนัวาคม 2561) 

        4,000.00  บาท 

4 คา่รบัรองประชมุเตรียมงานเครือข่ายหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน รว่มกบั ส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)   (20 สิงหาคม 2561) 

        2,665.00  บาท 

5 คา่ของท่ีระลกึการเย่ียมศนูยก์ารเรยีนรูธ้นาคารแหง่ประเทศไทย   (15 มีนาคม 2561)         2,500.00  บาท 
6 คา่ของท่ีระลกึเย่ียมชม สถาบนัปัญญาภิวฒัน ์ (28 มีนาคม 2561)         2,000.00  บาท 
7 คา่ของท่ีระลกึผูอ้  านวยการ มหาวิทยาลยัของรฐั 3 สถาบนั (TU, MU และ NIDA) ในการประชมุ 

อพส. เรื่อง TU-ThaiPul  (5 ตลุาคม  2561) 
        3,000.00  บาท 

8 คา่ของท่ีระลกึแสดงความยินดี ดร.อมร เพชรสม  (30 เมษายน 2562)         2,000.00  บาท 
9 คา่เดินทาง ประสานงานในงานประชมุในงานประชมุรบัมอบธง อพส. (1-2 พฤศจิกายน 2560)  บาท 

10 คา่พวงหรดีงานฌาปนกิจบิดา ของ รศ.ดร.อมร  เพชรสม  (11 พฤษภาคม 2562)         1,800.00  บาท 
11 คา่เบด็เตลด็         4,950.00  บาท 
 รายจ่ายรวม 28,120.65  บาท 
    
 คงเหลอื 283,492.73 บาท 
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รายชื่อสถาบันสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
1. มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2. มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 

3. มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 4. มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

5. มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 6. มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

7. มหาวิทยาลยัเกรกิ 8. มหาวิทยาลยัพิษณโุลก 

9. มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 10. มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

11. มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 12. มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์ 

13. มหาวิทยาลยัสยาม 14. มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

15. มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ 16. มหาวิทยาลยัชินวตัร 

17. มหาวิทยาลยัพายพั 18. มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 

19. มหาวิทยาลยัวงษช์วลติกลุ 20. วิทยาลยัแสงธรรม 

21. มหาวิทยาลยัครสิเตียน 22. วิทยาลยัเซนตห์ลยุส ์

23. มหาวิทยาลยัรงัสิต 24. วิทยาลยัทองสขุ 

25. มหาวิทยาลยัภาคกลาง 26. วิทยาลยัดสุิตธานี 

27. มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 28. วิทยาลยันอรท์เทิรน์ 

29. มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 30. วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก 

31. มหาวิทยาลยัเนชั่น 32. วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใต ้

33. มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 34. วิทยาลยัสนัตพล 

35. มหาวิทยาลยัเซนตจ์อหน์ 36. วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย 

37. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 38. วิทยาลยันครราชสีมา 

39. มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 40. วิทยาลยัพทุธศาสนานานาชาติ 

41. มหาวิทยาลยัราชธานี 42. วิทยาลยัอินเตอรเ์ทคล าปาง 

43. มหาวิทยาลยัธนบรุี 44. วิทยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

45. มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 46. วิทยาลยัเชียงราย 

47. มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 48. วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 

49. มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 50. วิทยาลยัเทคโนโลยีพนมวนัท ์

51. มหาวิทยาลยัเวบ็สเตอร(์ประเทศไทย) 52. วิทยาลยัพิชญบณัฑิต 
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53. มหาวิทยาลยัเจา้พระยา 54. สถาบนัรชัตภ์าคย ์

55. มหาวิทยาลยัตาปี 56. สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

57. มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต 58. สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

59. มหาวิทยาลยัฟารอี์สเทอรน์ 60. สถาบนัอาศรมศิลป์ 

61. มหาวิทยาลยันอรท์-เชียงใหม่ 62. สถาบนัเทคโนโลยีแหง่สวุรรณภมูิ 

63. มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ 64. สถาบนัเทคโนโลยีแหง่อโยธยา 

 

หมายเหต ุมหาวทิยาลยัท่ีไมไ่ดเ้ป็นสมาชิกของสมาคมมี 9 สถาบนั คือ 
1. มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
2. วิทยาลยัเฉลมิกาญจนาระยอง 
3. วิทยาลยันานาชาตริาฟเฟิลส ์
4. สถาบนักนัตนา 
5. สถาบนัการเรยีนรูเ้พื่อปวงชน 
6. สถาบนัเทคโนโลยียานยนตม์หาชยั 
7. สถาบนัวทิยาลยัการจดัการแห่งแปซฟิิก 
8. สถาบนับณัฑิตศกึษาจฬุาภรณ ์  (ยา้ยสงักดั) 
9. มหาวิทยาลยัเอเชียน  (ปิดกิจการ เม่ือ 15 สงิหาคม 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 



43 
 



44 
 



45 
 



46 
 



47 
 



48 
 



49 
 



50 
 

 


