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

รายนามคณะอนุกรรมการท่ีเข้าประชุม 

๑. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง 

(ดร. จอมขวญั  ผลภาษี)  

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ประธาน 

๒. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี)   

 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ รองประธานคนท่ี ๑ 

๓. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์สจิุตรา แร่มี) 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ อนกุรรมการ 

๔. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุและเทคโนโลยี   

(อาจารย์ประชมุพร นิรัติศยกลุ) 

มหาวิทยาลยัชินวตัร อนกุรรมการ 

๕. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

(อาจารย์รัตนา  พรหมสวสัดิ์) (แทน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร อนกุรรมการ 

๖. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์กลุยา สขุพงษ์ไทย) (แทน)  

มหาวิทยาลยัธนบรีุ อนกุรรมการ 

๗. ผู้ อํานวยการศนูย์เรียนรู้และหอสมดุ            

(อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์)  

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 

 

อนกุรรมการ 

๘. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการและ

สารสนเทศ 

(อาจารย์วีระกลุ สวิุบลูย์ทรัพย์) 

มหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก อนกุรรมการ 

๙. ผู้ อํานวยการสํานกัทรัพยากรสารสนเทศ 

(อาจารย์สธุน  สภุาวงศ์) 

มหาวิทยาลยัสยาม อนกุรรมการ 

๑๐. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อ.เบญจภรณ์ อนนัต์วณิชย์ชา) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั อนกุรรมการ 

๑๑. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

(อาจารย์เยาวภานี  รอดเพ็ชร) 

วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก  อนกุรรมการ 



๑๒. บรรณารักษ์ 

(อาจารย์จฑุารุช  รุทระกาญจน์) 

วิทยาลยัดสิุตธานี อนกุรรมการ 

๑๓. หวัหน้าศนูย์วิทยบริการ 

(อาจารย์สพิุศ  บายคายคม) 

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น   อนกุรรมการ 

๑๔. นางศนัสนีย์          อดทน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เหรัญญิก 

๑๕. นางสาวปนดัดา    บญุสิงห์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เลขานกุาร 

๑๖. นางสาวจฑุามาศ  ดษุฎีสนุทรสกลุ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ผู้ช่วยเลขานกุาร ๑ 

๑๗. นายธนวฒัน์         ม่ิงมณี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ผู้ช่วยเลขานกุาร ๒ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

- 

รายนามคณะอนุกรรมการท่ีลาประชุม 

๑. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุและสารสนเทศ 

(อาจารย์สวุคนธ์ ศิริวงศ์วรวฒัน์) 

มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ท่ีปรึกษา 

๒. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

(ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 

มหาวิทยาลยัรังสิต รองประธานคนท่ี 2 

๓. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุและพืน้ท่ีการ

เรียนรู้ 

(อาจารย์อฏัฐิภา จลุพิสิฐ) 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ อนกุรรมการ 

๔. ผู้ อํานวยการสํานกับรรณสาร   

(อาจารย์บญุญาพร มารุ่งเรือง) 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต อนกุรรมการ 

๕. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์ธนศกัดิ์  เมืองเจริญ) 

มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด อนกุรรมการ 

๖. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการและสารสนเทศ 

(อาจารย์ประกายรัตน์  ใจเท่ียง) 

มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อนกุรรมการ 

๗. ผู้ อํานวยการฝ่ายหอสมดุกลาง  

(อาจารย์สมฤดี  หตัถาพงษ์)   

มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต อนกุรรมการ 

๘. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์ดาราวรรณ  เจียมเพ่ิมพนู)  

มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ อนกุรรมการ 



๗. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

 (อาจารย์ประกอบเกียรติ ตงัคณะสิงห์)                                                   

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น อนกุรรมการ 

๘. หวัหน้าฝ่ายวิทยทรัพยากร                           

(อาจารย์ดาหวนั ธงศรี) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา  อนกุรรมการ 

 

รายนามคณะอนุกรรมการท่ีไม่มาประชุม 

๑. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์ศรีรมย์  คู้ลู้) 

มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมิู อนกุรรมการ 

๒. หวัหน้าฝ่ายวิทยบริการ (ห้องสมดุ) 

 

มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยี

อีสเทิร์น 

อนกุรรมการ 

๓. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

(ผศ. ดร.สวิุมล  วงศ์สิงห์ทอง) 

มหาวิทยาลยัเกริก  อนกุรรมการ 

๔. ผู้ อํานวยการศนูย์วิทยบริการและหอสมดุ  

(อาจารย์นิพรรณ  ทฬัหะกลุธร) 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  อนกุรรมการ 

๕. ผู้ อํานวยการศนูย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(อาจารย์จกัรพนัธ์   จนัทร์เขียว) 

มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา อนกุรรมการ 

๖. หวัหน้าสว่นหอสมดุ  

(อาจารย์ธีรศกัดิ ์ เยน็อรุา) 

มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น อนกุรรมการ 

๗. ผู้ อํานวยการห้องสมดุและสารสนเทศ 

(อาจารย์พฤทธ์ิ  ภาศรี) 

มหาวิทยาลยัตาปี อนกุรรมการ 

๘. หวัหน้าศนูย์บรรณสารและส่ือการศกึษา 

(อาจารย์ปรียกาญจน์ ใจสอาด)                                                       

มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่ อนกุรรมการ 

๙.  หวัหน้างานสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเนชัน่   

(ศนูย์การศกึษาเนชัน่ทาวเวอร์ กรุงเทพ) 

อนกุรรมการ 

๑๐. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์มาลีรัชต์  ฉานสงูเนิน) 

มหาวิทยาลยัปทมุธานี อนกุรรมการ 

๑๑. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์มยรีุ ยาวิลาศ) 

มหาวิทยาลยัพายพั อนกุรรมการ 

๑๒. หวัหน้าห้องสมดุ                                     มหาวิทยาลยัพิษณโุลก อนกุรรมการ 



๑๓. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ  

(อาจารย์อิบรอเฮม หะยีสาอิ) 

มหาวิทยาลยัฟาฏอนี อนกุรรมการ 

๑๔. หวัหน้าสํานกัวิทยบริการ  

(อาจารย์วณิชากร แก้วกนั)                                                

มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น อนกุรรมการ 

๑๕. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์รุจกา สถิรางกรู)                                          

มหาวิทยาลยัภาคกลาง อนกุรรมการ 

๑๖. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ  มหาวิทยาลยัราชธานี อนกุรรมการ 

๑๗. ผู้ อํานวยการสํานกับรรณสารและสารสนเทศ 

(อาจารย์จิตชญา กรสนัเทียะ) 

มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ อนกุรรมการ 

๑๘. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเวบ็สเตอร์(ประเทศไทย) อนกุรรมการ 

๑๙. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

(อาจารย์จิรา นกงาม) 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ   วิทยาเขตชลบรีุ อนกุรรมการ 

๒๐. ผู้ อํานวยการศนูย์บรรณสารสนเทศ  

(อาจารย์สภุาพร ชยัธมัมะปกรณ์) 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ อนกุรรมการ 

๒๑. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์จิรี  สขุมาตย์) 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ อนกุรรมการ 

๒๒. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง  

(อาจารย์นนัทิยา  จรูญแสง) 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย อนกุรรมการ 

๒๓. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง  

(อาจารย์ชายไหว  วิตยากร) 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ อนกุรรมการ 

๒๔. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ วิทยาลยัเชียงราย อนกุรรมการ 

๒๕. ผู้ อํานวยการหอสมดุ 

(ดร.นารีรัตน์ กิติอาษา) 

วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ อนกุรรมการ 

๒๖. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์ชาญยทุธ ชสูวุรรณ) 

วิทยาลยัทองสขุ อนกุรรมการ 

๒๗. หวัหน้าห้องสมดุ  

(อาจารย์จไุรรัตน์ จนัทร์เกษ) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพนมวนัท์ อนกุรรมการ 

๒๘. ผู้ อํานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ส่ือการศกึษา   

(ดร.พวงรัตน์ จินพล) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใต้ อนกุรรมการ 



๒๙. หวัหน้าสํานกัหอสมดุ                            วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม อนกุรรมการ 

๓๐. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ   

( นางสาวพริมา  กลุนอก) 

วิทยาลยันครราชสีมา อนกุรรมการ 

๓๑. หวัหน้าห้องสมดุ   

( นายกิตติพงษ์  เขียววิสยั) 

วิทยาลยันอร์ทเทิร์น อนกุรรมการ 

๓๒. หวัหน้าห้องสมดุ                   วิทยาลยันานาชาตเิซนต์เทเรซา  อนกุรรมการ 

๓๓. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ   

(อาจารย์อภยั  ประกอบผล) 

วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย   อนกุรรมการ 

๓๔. หวัหน้าห้องสมดุ                             วิทยาลยัพทุธศาสนานานาชาติ  อนกุรรมการ 

๓๕. หวัหน้าห้องสมดุ วิทยาลยัพิชญบณัฑิต อนกุรรมการ 

๓๖. หวัหน้าห้องสมดุ                             วิทยาลยัสนัตพล อนกุรรมการ 

๓๗. หวัหน้าหอสมดุ วิทยาลยัแสงธรรม อนกุรรมการ 

๓๘.  หวัหน้าห้องสมดุ  

(อาจารย์ประสิทธิชยั  เดชขํา)  (แทน) 

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลําปาง อนกุรรมการ 

๓๙. ผู้ อํานวยการ สํานกัสง่เสริมวิชาการ 

(รศ.ดร. ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล)                                                    

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ อนกุรรมการ 

๔๐. หวัหน้าห้องสมดุ   

(อาจารย์อญัมณี  ศรีวชัรินทร์) 

สถาบนัรัชต์ภาคย์ อนกุรรมการ 

๔๑. หวัหน้าห้องสมดุ   

(อาจารย์ธนัยพร  เปรมปรี) 

สถาบนัอาศรมศลิป์  อนกุรรมการ 

 

 

 

  



เปิดประชุม ๑๓.๐๐ น. 

ประธานคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ชดุท่ี ๑๖ 

กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค ์อธิการบดีสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ กลา่ว

ต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชมุ  
 
วาระท่ี ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

๑.๒ การเยี่ยมชม สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ (๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๑ 

มติท่ีประชุม : ไมมี่การแก้ไข  

 

วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง  

๓.๑ ความคืบหน้าความร่วมมือ 

    ๓.๑.๑ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสาํนักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์  

             มหาวทิยาลัย 

         รศ.ดร.อมร เพชรสม กลา่ววา่เม่ือเกิดความร่วมมือขึน้ถึงไมไ่ด้มีผู้ใช้มาเยอะก็ถือวา่ยงัมี เม่ือ

ผู้ใช้ต้องการทรัพยากรสารสนเทศประเภทตวัเลม่ สามารถสง่ผา่นการยืมระหวา่งห้องสมดุได้ แตห่ากผู้ใช้

ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ ขอให้ไปใช้ท่ีสํานกังานวิทยทรัพยากร  การท่ีผู้ใช้ได้รับประโยชน์

จากทรัพยากรสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีดี แตก่ต้็องอยู่บนกติกาของสญัญากบับริษัท  อีกทัง้ยงักลา่วถงึวา่ความ

ร่วมมือระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนและสํานกังานวิทยทรัพยากร   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัท่ีลงนามไว้

ยงัคงอยู่ตอ่ไป   

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

    ๓.๑.๒ ความร่วมมือ TU-THAIPUL ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) 

 ประธานกลา่วถึงการใช้งาน EBSCO Discovery Service นัน้ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

ได้ผลการสืบค้นท่ีไมเ่สถียรเท่าท่ีควร  เชน่ การสืบค้นด้วยคําค้นเดมิ 2 ครัง้ แตผ่ลของการสืบค้นได้ไมเ่ท่ากนั ซึ่ง

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ก็พบเจอปัญหานีเ้ช่นเดียวกนั เห็นควรให้บริษัทตรวจสอบเร่ืองนี ้

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  



วาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอพจิารณา 

๔.๑ ข้อเสนอสิทธิประโยชน์แก่ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เช่น 

ฐานข้อมูลจาก บริษัท บิซเินส ออนไลน์ จาํกัด (มหาชน) (BOL)  ฐานข้อมูล Emerald  และฐานข้อมูล 

CNKI free trial 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

๔.๒ งานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี ๓๔ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมครัง้ท่ี ๓/๒๕๖๑  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
  

 

 

ปิดประชุม ๑๕.๐๐ น. 

 
           (นางศนัสนีย์ อดทน) 

       ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

 
 (นางสาวจฑุามาศ ดษุฎีสนุทรสกลุ) 

       ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

 
          (นายธนวฒัน์ ม่ิงมณี) 

       ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

 
        (ดร.จอมขวญั ผลภาษี) 

       ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


