
๑ 

 

รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ๑๒A ๐๒   อาคาร ๑๑  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
 
 
รายนามคณะอนุกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
 ๑. อาจารย์ปนัดดา  บุญสิงห ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ประธาน 
 ๒. อาจารย์พัชรินทร์  ยั่งยืน วิทยาลัยเซาธ์อสีท์บางกอก  รองประธาน 
 ๓.  อาจารย์ปิยนุช  ประใจครบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รองประธาน 
 ๔. อาจารย์กรรณิการ ์ สธุรรมศิรินุกูล   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   อนุกรรมการ 
 ๕.  อาจารย์ศิริวรรณ    ศิริภิรมย์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   อนุกรรมการ 
 ๖. อาจารย์ณัฐฐ์ศศิ  ธนาบรรณวิชญ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  อนุกรรมการ 
 ๗. อาจารย์ภัทรศศิร์  สิริวราเกียรต ิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  อนุกรรมการ 
 ๘. อาจารย์ทวีศักดิ์  เพ็ชรทรัพย์    มหาวิทยาลัยเกริก   อนุกรรมการ 
 ๙.  อาจารย์ภัทรกร  พิณทอง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  อนุกรรมการ 
 ๑๐.  อาจารย์เสาวนีย์  จันทร์สีดา   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  อนุกรรมการ 
 ๑๑. อาจารย์สุวิมล  เอี่ยมอร่าม   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  อนุกรรมการ 
 ๑๒. อาจารย์นฤมล  พฤกษศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต   อนุกรรมการ 
 ๑๓. อาจารย์กษมา  เฮืองศรี         มหาวิทยาลัยศรีปทุม   อนุกรรมการ 
 ๑๔. อาจารย์พนิดา  ว่องไวยุทธ์     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  อนุกรรมการ 
 ๑๕. อาจารย์สมชาย  หิรญัพานิช มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์  อนุกรรมการ 
 ๑๖. อาจารยธ์ัญญาภรณ์  โพธิบุตรา วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์   อนุกรรมการ 
 ๑๗. อาจารย์ปรัชญาวรรณ จันทะขาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  อนุกรรมการ
 ๑๘. อาจารย์รัตนา  พรหมสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  อนุกรรมการ 
        และเลขานุการ 
รายนามคณะอนุกรรมการท่ีลาประชุม 
 ๑.  อาจารย์ทัศนียา  เชิดสูงเนิน    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  อนุกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ธญัญรัตน์  หวานแท้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน   อนุกรรมการ 
 ๓.  อาจารยส์ุภ ี วิหคไพบูลย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อนุกรรมการ 
 ๔. อาจารย์พรชนก  ละมูล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  อนุกรรมการ 
 ๕. อาจารย์รุ่งวิภา  มลาซ ู มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  อนุกรรมการ 
 ๖.  อาจารย์รุ่งลาวัลย ์ ทัพมีบุญ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  อนุกรรมการ 
 ๗.  อาจารย์นพวรรณ  ยุติธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อนุกรรมการ 



๒ 

 

 ๘.  อาจารย์บุญเจอื  ลิมปนโอสถ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   อนุกรรมการ 
 ๙.  อาจารย์จุฑานุช  ศิริสว่าง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  อนุกรรมการ 
 ๑๐.  อาจารย์กิตติยา  ไชยศรียา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  อนุกรรมการ 
 ๑๑.  อาจารย์รัชนี  บุญคง วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา  อนุกรรมการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
วาระท่ี ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  ประธานฯ  แจ้ ง  ให้ ท่ีประ ชุมทราบว่า  ในวัน ท่ี  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๙ จะ มีการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต      
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๒  ผู้ลาประชุม 
  ตัวแทนสถาบันท่ีขอลาประชุม  ได้แก่    
  -  อาจารย์ทัศนียา  เชิดสูงเนิน    จากส านักบรรณสาร  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
  -  อาจารย์ธัญญรัตน์  หวานแท้  จากศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
  -  อาจารย์สุภี  วิหคไพบูลย์ จากศูนย์สนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
  -  อาจารย์พรชนก  ละมูล  และอาจารย์รุ่งวิภา  มลาซู  จากห้องสมุด  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
  -  อาจารย์รุ่งลาวัลย์  ทัพมีบุญ จากหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
  -  อาจารย์นพวรรณ  ยุติธรรม จากส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
  -  อาจารย์บุญเจือ  ลิมปนโอสถ   จากส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
  -  อาจารย์จุฑานุช  ศิริสว่าง   จากส านักหอสมุดกลาง   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
  -  อาจารย์กิตติยา  ไชยศรียา  จากศูนย์วิทยบริการ  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
  - อาจารย์รัชนี  บุญคง     จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘  กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙   
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 



๓ 

 

วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 ๓.๑ โครงการปรับปรุงท าเนียบนามผู้ให้บริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  และระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุด 
  สถาบันใดท่ียังไม่ได้ส่งข้อมูล หรือต้องการปรับปรุงข้อมูล   สามารถขอแบบฟอร์มและส่งข้อมูลให้
อาจารย์พนิดา   ว่องไวยุทธ์   เพ่ือรวบรวม และเผยแพร่ต่อไป   
มติท่ีประชุม การประชุมครั้งนี้  ขอให้อาจารย์พนิดา  ว่องไวยุทธ์  ส่งแบบฟอร์มให้ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจาก
ส านักหอสมุดและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   ห้องสมุดแสงหิรัญ    มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ     
ห้องสมุด  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  และศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยคริสเตียน   
 
 ๓.๒ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการให้บริการห้องสมุด 
  อาจารย์พัชรินทร์  ยั่งยืน  น าเสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์  การจัด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  “อ่านให้สนุก  ในยุคออนไลน์  สู่เป้าหมาย   แห่งความส าเร็จ”   ของส านักหอสมุด  
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
  ๑.  นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 
  ๒.  การบรรยาย/เสวนา  ๒  เรื่อง ได้แก่  “กฎหมายกับงานเขียนออนไลน์ : นักเขียนวัยใส  เพ่ิมไลค์  
ได้แชร์”  และ  “นักเขียนรุ่นใหม่ ก้าวไกลไปกับสังคมออนไลน์” 
  ๓.  การอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
  ๔.  การแข่งขันการสืบค้นข้อมูลด้วย OPAC 
  ๕.  ประกวดเขียนเรียงความเรื่อง “ห้องสมุดในดวงใจของฉัน” 
  ๖.  การจัดกิจกรรมสันทนาการ 
  ๗. มีการออกร้านจ าหน่ายหนังสือ  จากส านักพิมพ์ต่าง ๆ  และสินค้าราคาพิเศษจากท่ีท าการ
ไปรษณีย์บางนา 
  ๘.  จัดฉายภาพยนตร์ 
   
  วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙  ท่านอธิการบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  (ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง) เป็น
ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด  พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน   "การสืบค้นข้อมูล
ด้วย OPAC"  และการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง   "ห้องสมุดในดวงใจของฉัน"   
  การบรรยายพิเศษเรื่อง "กฎหมายกับงานเขียนออนไลน์ : นักเขียนวัยใส เพ่ิมไลค์ ได้แชร์"     โดย  
รศ. คณาธิป  ทองรวีวงศ์  คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
  วันท่ี ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙  กิจกรรมการเสวนาพิเศษเรื่อง  "นักเขียนรุ่นใหม่ ก้าวไกลไปกับสังคม
ออนไลน์"  โดยคุณภัทรรัตน์  ปรัชญาพันธ์  หรือคุณโน้มน้าว  ถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นนักเขียนในปัจจุบัน  
  วันท่ี ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  มีกิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ A to Z  World  Business   
  วันท่ี ๒๔ – ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  มีการออกร้านจ าหน่ายหนังสือราคาพิเศษ  สินค้าราคาพิเศษจาก
ท่ีท าการไปรษณีย์บางนา   การจัดฉายภาพยนตร์  การแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น   
มติท่ีประชุม รับทราบ  และมอบหมายอาจารย์พัชรินทร์  ยั่งยืน    รับผิดชอบเขียนโครงการ 



๔ 

 

 ๓.๓ โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล (เชิญวิทยากรจากบริษัท) และโครงการจัดอบรมวิชาการ 
  จัดอบรม “เทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์”  โดยเชิญวิทยากรจาก บริษัท 
บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส  จ ากัด 
มติท่ีประชุม มอบหมายอาจารย์ปรัชญาวรรณ  จันทะขาน    อาจารย์ธัญญาภรณ์  โพธิบุตรา  และอาจารย์ทัศนียา  
เชิดสูงเนิน   รับผิดชอบการเขียนและประเมินผลโครงการ    อาจารย์นฤมล  พฤกษศิลป์  เป็นผู้ประสานงานเชิญ
วิทยากรจาก บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส  จ ากัด 
 
 ๓.๔ โครงการศึกษาดูงานด้านบริการ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นควรจัดโครงการศึกษาดูงานด้านบริการ ณ ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพียงแห่งเดียว  เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนและทันเวลา  
มติท่ีประชุม มอบหมายอาจารย์ศิริวรรณ    ศิริภิรมย์   ประสานงานขออนุญาตศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙    อาจารย์ปิยนุช  ประใจครบุรี  และอาจารย์ทวีศักดิ์  เพ็ชรทรัพย์   รับผิดชอบการเขียนและ
ประเมินผลโครงการ     
 
 ๓.๕  โครงการวิจัยการพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย  (R to R) 
  ศึกษาเรื่ อง  “ความคุ้มค่ า ในการบอกรับฐานข้อ มูลออนไลน์ เ พ่ือการวิจั ยของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน”  ขอให้ทุกสถาบันส่งข้อมูลให้เลขานุการ ดังน้ี   
  ๑. ช่ือฐานข้อมูลท่ีบอกรับ   
  ๒. ราคาของฐานข้อมูลท่ีบอกรับ   
  ๓. สถิติการใช้ฐานข้อมูลท่ีบอกรับ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม  ๒๕๕๗  และเดือน
มกราคม - เดือนธันวาคม  ๒๕๕๘ 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
 
วาระท่ี ๔ เร่ืองอื่นๆ 
 การประชุมครั้งต่อไป  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙  (ประชุมต่อจากการศึกษาดูงาน)  ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  
ณ ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกริก 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
        (นางสาวรัตนา  พรหมสวัสดิ์) 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAyrPR39HMAhWHL48KHRO4Cv4QFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww2.kmutt.ac.th%2Fthai%2Fabt_history%2Finfo_facilities%2Ffacilities_library.html&usg=AFQjCNELHO23iuVq5k0izepZWq1X_a2Dcw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAyrPR39HMAhWHL48KHRO4Cv4QFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww2.kmutt.ac.th%2Fthai%2Fabt_history%2Finfo_facilities%2Ffacilities_library.html&usg=AFQjCNELHO23iuVq5k0izepZWq1X_a2Dcw

