
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ วนัพุธที ่พฤหัสบดีที ่๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑-๘๐๑ ช้ัน ๘ อาคารอาทติย์อุไรรัตน์ (อาคาร ๑) มหาวิทยาลยัรังสิต 

รายนามคณะอนุกรรมการทีเ่ข้าประชุม 
๑.   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย ท่ีปรึกษำ 
 (ดร.จอมขวญั ผลภำษี)  
๒. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์รียนรู้และหอสมุด  มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ประธำน 
 (อำจำรยภ์คพร อ ำมำตยม์ณี ชุ่มอินทรจกัร์) 
๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัศรีปทุม รองประธำนคนท่ี ๑
 (อำจำรยป์ระภสัสร  สำระนำด) (แทน)  
๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัรังสิต รองประธำนคนท่ี ๒ 

(ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ) 
๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเกริก  อนุกรรมกำร 
 (ผศ.ดร.สุวมิล  วงศสิ์งห์ทอง) 
๖. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและพื้นท่ีกำรเรียนรู้ มหำวทิยำลยักรุงเทพ  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยด์ำรำรัตน์  ก ่ำเสริฐ) (แทน) 
๗. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยสุ์จิตรำ  แร่มี) 
๘. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยรั์ตนำ  พรหมสวสัด์ิ) (แทน) 
๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเวสเทิร์น  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยป์ระกอบเกียรติ  ตงัคณะสิงห์)   
๑๐. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำรและ   มหำวทิยำลยัภำคตะวนัออก อนุกรรมกำร 
 เทคโนโลยสีำรสนเทศ    เฉียงเหนือ 
 (อำจำรยสุ์วทิย ์ แพงมำ) 
๑๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัศรีปทุม   อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยภ์คัภิญญำ  สวำ่งวงศ)์   วทิยำเขตชลบุรี 
๑๒. ผูอ้  ำนวยส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัสยำม  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยค์มเดช  บุญประเสริฐ) (แทน) 
๑๓. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยดิีจิทลั มหำวทิยำลยัหำดใหญ่  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยจิ์ตรลดำ  พนัธ์ุพณำสกุล) 
๑๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยเ์บญจภรณ์  อนนัตว์ณิชยช์ำ)  
๑๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   วทิยำลยัเซำธ์อีสทบ์ำงกอก อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยพ์ชร  แกว้เสมำ) (แทน) 



๑๖. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยบริกำร   วทิยำลยันำนำชำติเซนตเ์ทเรซำ อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยอ์ำภำกร  ธำตุโลหะ) 
๑๗. หวัหนำ้ศูนยว์ทิยบริกำร    สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น อนุกรรมกำร 
 (ตวัแทน) 
๑๘. รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด  สถำบนัเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูมิ อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยรั์ศมี  ประทำ) 
๑๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริมวิชำกำร  สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน์ อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยร์ ำพึง  กล่ินชั้น)  (แทน) 
๒๐. นำงไพจิตร   เกิดอยู ่    มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เหรัญญิก 
๒๑. นำงสำวกฤตยำ สุนพงษศ์รี   มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เลขำนุกำร 
๒๒. นำยภำณุมำตร์ สุทธิสังข ์   มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   ผูช่้วยเลขำนุกำรคนท่ี ๑ 
๒๓. นำงวลยัภรณ์ สร้อยอุดม   มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   ผูช่้วยเลขำนุกำรคนท่ี ๒  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นำงสำวจิรำพร  บำนลำ   มหำวทิยำลยักรุงเทพ  บรรณำรักษ ์
๒. นำงสมศรี  อน้ประดิษฐ์  มหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุรี บรรณำรักษ ์
๓. นำงรุ้งลำวลัย ์  ทพัมีบุญ  มหำวทิยำลยัรัตนบณัฑิต  บรรณำรักษ ์
๔. นำงสำวสุนทณี  ธรรมพร  มหำวทิยำลยัรัตนบณัฑิต  บรรณำรักษ ์
๕. นำยวฒันำ  ป้ันจิตร   มหำวทิยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย บรรณำรักษ ์
๖. นำงสำวจุฑำนุช  ศิริสวำ่ง   มหำวทิยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย บรรณำรักษ ์
๗. นำงสำวชิดชนก  สิริวนัต ์   มหำวทิยำลยัศรีปทุม  บรรณำรักษ ์
๘. นำงวยิะดำ  สิริมำณนท ์  มหำวทิยำลยัศรีปทุม  บรรณำรักษ ์
๙. นำงสำวนภสร  ศรีวลิยั   มหำวทิยำลยัศรีปทุม ชลบรี บรรณำรักษ ์
๑๐. นำยสุเวทย ์  เทวรินทร์  มหำวทิยำลยัศรีปทุม ชลบุรี บรรณำรักษ ์
๑๑. นำงสำวนิรชำ  ภูลำมำรถ  มหำวทิยำลยัศรีปทุม ชลบุรี บรรณำรักษ ์
๑๒. อำจำรยป์รำงทิพย ์ ทบัทอง   มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร บรรณำรักษ ์
๑๓. อำจำรยพ์รทิพย ์  พนัธ์ุรัตน์  มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร บรรณำรักษ ์
๑๔. นำยเพิ่มทรัพย ์  ศรีสุวรรณ  มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ บรรณำรักษ ์
๑๕. นำงสำววนิดำ  เกษรนวล  มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ บรรณำรักษ ์
๑๖. นำยพงศน์รินทร์   คงสม   มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ บรรณำรักษ ์
๑๗. นำยกิตติธชั  วงศธ์รรมำ  สถำบนัเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูมิ บรรณำรักษ ์
๑๘. นำงสำววรรณฑินีย ์ แกว้เขียว  มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั  บรรณำรักษ ์
๑๙. นำงพชัรำกร  สุภำพ   มหำวทิยำลยัอสัสัมชญั  บรรณำรักษ ์
๒๐. นำงสำวปิยะนำถ  ประใจครบุรี  มหำวทิยำลยัหวัเฉียว  บรรณำรักษ ์

เฉลิมพระเกียรติ 
 



๒๑. อำจำรยดุ์ษษำ  โชติถวบูิลย ์  มหำวทิยำลยัหวัเฉียว  บรรณำรักษ ์
เฉลิมพระเกียรติ 

๒๒. นำงสำวปนดัดำ  บุญสิงห์   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย บรรณำรักษ ์
๒๓. นำงศนัสนีย ์  อดทน   มหำวทิยลยัหอกำรคำ้ไทย บรรณำรักษ ์
๒๔. อำจำรยพ์นิดำ  วอ่งไวยทุธ์  มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย บรรณำรักษ ์
๒๕. อำจำรยอุ์บลพรรณ พนัธ์ดำรำ  มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย บรรณำรักษ ์
๒๖. นำงสำวจุฑำมำศ  ดุษฎีสุนทรสกุล  มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย บรรณำรักษ ์
๒๗. นำยธนวฒัน์  ม่ิงมณี   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย บรรณำรักษ ์
๒๘. อำจำรยพ์ชัรินทร์  ย ัง่ยนื   วทิยำลยัเซำธ์อีสทบ์ำงกอก บรรณำรักษ ์
๒๙. อำจำรยส์มร    อุ่นวเิศษ   มหำวทิยำลยัเกริก  บรรณำรักษ ์
๓๐. อำจำรยม์ฑันำ  สุวรรณ   มหำวทิยำลยัเกริก  บรรณำรักษ ์
๓๑. อำจำรยพ์รรณี  จิงฤทธิธรรม  มหำวทิยำลยัสยำม  บรรณำรักษ ์
๓๒. อำจำรยป์รัชญำวรรณ จนัทะขำน  สถำบนัเทคโนโลยไีทย – ญ่ีปุ่น บรรณำรักษ ์  
 
รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม  
๑. ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัรัตนบณัฑิต  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยส์มฤดี  หตัถำพงษ)์ 
๒. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรสนเทศ  มหำวทิยำลยัหวัเฉียว  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยสุ์ภำพร  ชยัธมัมะปกรณ์)   เฉลิมพระเกียรติ  
๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   วทิยำลยับณัฑิตเอเชีย  อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยอ์ภยั  ประกอบผล) 
๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยน์นัทิยำ  จรูญแสง) 
๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและสำรสนเทศ  มหำวทิยำลยันอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยสุ์วคนธ์  ศิริวงศว์รวฒัน์) 
๖. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับรรณสำรและสำรสนเทศ มหำวทิยำลยัวงษช์วลิตกุล อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยจิ์ตชญำ  กรสันเทียะ) 
๗. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร    มหำวทิยำลยัธนบุรี  อนุกรรมกำร 
 (รองศำสตรำจำรยเ์ฉลียว  พนัธ์ุสีดำ)  
 
รายนามคณะอนุกรรมการทีไ่ม่มาประชุม 
๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ อนุกรรมกำร 
๒. หวัหนำ้ฝ่ำยวทิยบริกำร(ห้องสมุด)   มหำวทิยำลยักำรจดักำรและ อนุกรรมกำร 
       เทคโนโลยอีีสเทิร์น 
๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับรรณสำร   มหำวทิยำลยัเกษมบณัฑิต  อนุกรรมกำร 
๔. ผูอ้  ำนวยศูนยว์ทิยบริกำรและหอสมุด  มหำวทิยำลยัคริสเตียน  อนุกรรมกำร 



๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัเจำ้พระยำ  อนุกรรมกำร 
๖. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและเทคโนโลยี  มหำวทิยำลยัชินวตัร  อนุกรรมกำร 
๗. หวัหนำ้ส่วนหอสมุด    มหำวทิยำลยัเซนตจ์อห์น  อนุกรรมกำร 
๘. ผูอ้  ำนวยกำรหอ้งสมุดและสำรสนเทศ  มหำวทิยำลยัตำปี   อนุกรรมกำร 
๙. หวัหนำ้ศูนยบ์รรณสำร และส่ือสำรกำรศึกษำ มหำวทิยำลยันอร์ท-เชียงใหม่ อนุกรรมกำร 
๑๐. ผูอ้  ำนวยกำรหอ้งสมุด    มหำวทิยำลยันำนำชำติ  อนุกรรมกำร 

แสตมฟอร์ด 
๑๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำรและสำรสนเทศ มหำวทิยำลยันำนำชำติเอเชีย- อนุกรรมกำร 
       แปซิฟิก 
๑๒. หวัหนำ้ห้องสมุด     มหำวทิยำลยัเนชัน่   อนุกรรมกำร 
       (ศูนยก์ำรศึกษำเนชัน่ทำวเวอร์กรุงเทพ) 
๑๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัปทุมธำนี  อนุกรรมกำร 
๑๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและหอจดหมำยเหตุ มหำวทิยำลยัพำยพั  อนุกรรมกำร 
๑๕. หวัหนำ้ห้องสมุด     มหำวทิยำลยัพิษณุโลก  อนุกรรมกำร 
๑๖. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัฟำฏอนี  อนุกรรมกำร  
๑๗. หวัหนำ้ส ำนกัวทิยบริกำร    มหำวทิยำลยัฟำอีสเทอร์น  อนุกรรมกำร 
๑๘. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัภำคกลำง  อนุกรรมกำร 
๑๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัรำชธำนี  อนุกรรมกำร 
๒๐. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   มหำวทิยำลยัรำชพฤกษ ์  อนุกรรมกำร 
 
๒๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเวบ็สเตอร์  อนุกรรมกำร 
       (ประเทศไทย) 
๒๒. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง   มหำวทิยำลยัเอเชียอำคเนย ์ อนุกรรมกำร  
๒๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   วทิยำลยัเชียงรำย   อนุกรรมกำร 
๒๔. หวัหนำ้ห้องสมุดและวทิยบริกำร   วทิยำลยัเซนตห์ลุยส์  อนุกรรมกำร 
๒๕. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยบริกำร   วทิยำลยัดุสิตธำนี  อนุกรรมกำร 
๒๖. หวัหนำ้ห้องสมุด     วทิยำลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ อนุกรรมกำร 
๒๗. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศ  วทิยำลยัเทคโนโลยภีำคใต ้ อนุกรรมกำร 
 และส่ือกำรศึกษำ 
๒๘. หวัหนำ้ส ำนกัหอสมุด    วทิยำลยัเทคโนโลยสียำม  อนุกรรมกำร 
๒๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร   วทิยำลยันครรำชสีมำ  อนุกรรมกำร 
๓๐. หวัหนำ้ห้องสมุด     วทิยำลยันอร์ทเทิร์น  อนุกรรมกำร 
๓๑. หวัหนำ้ห้องสมุด     วทิยำลยัพุทธศำสนำนำนำชำติ อนุกรรมกำร 
๓๒. หวัหนำ้ห้องสมุด     วทิยำลยัสันตพล   อนุกรรมกำร 
๓๓. หวัหนำ้ห้องสมุด     วทิยำลยัแสงธรรม  อนุกรรมกำร 
๓๔. หวัหนำ้ห้องสมุด     วทิยำลยัอินเตอร์เทคล ำปำง อนุกรรมกำร 



๓๕. หวัหนำ้ห้องสมุด     สถำบนัรัชตภ์ำคย ์  อนุกรรมกำร 
๓๖. หวัหนำ้ห้องสมุด     สถำบนัอำศรมศิลป์  อนุกรรมกำร 
  
      
เปิดประชุม ๐๙.๓๐ น. 

ประธำนฯ กล่ำวเปิดงำน จำกนั้น ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ กล่ำวตอ้นรับ และเชิญชวนเขำ้ร่วมกิจกรรม
สัปดำห์หอ้งสมุด โดยช่วงบ่ำยมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองกำรเตรียมตวัเพื่อเขำ้สู่กำรเป็นส ำนกังำนสีเขียว ซ่ึง
ทำงส ำนกัหอสมุด  มหำวทิยำลยัรังสิต ไดรั้บกำรรับรองส ำนกังำนสีเขียว ปี ๒๕๖๒ (Green Office) ระดบัดีเยีย่ม จำก
กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
วาระที ่๑ เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

อำจำรยสุ์วคนธ์  ศิริวงศว์รวฒัน์ แจง้เร่ือง สมำคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ก ำหนดจดัประชุมทำงวชิำกำร
ระดบัชำติและนำนำชำติ เร่ือง “หอ้งสมุดเขม้แขง็ในสังคมนวตักรรมเพื่อเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื” (Strong 
Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals) และประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี พุทธศกัรำช 
๒๕๖๓ ระหวำ่งวนัท่ี ๒๕-๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ถนนสุขมุวทิ ๑๑ กรุงเทพมหำนคร  

ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ แจง้เพิ่มเติม ทำงสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญส่งบทควำมหรือ
โปสเตอร์ภำษำไทยหรือภำษำองักฤษเพื่อน ำเสนอบทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรในกำรประชุมคร้ังน้ี 

มติทีป่ระชุม: รับทรำบ 
 
๑.๒  มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของห้องสมุดแต่ละสถาบัน 
เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของโรค ตั้งแต่ตน้ปี เดือนมกรำคม โดยสถำนกำรณ์ทัว่ไป นกัศึกษำชำวจีนท่ี

เดินทำงกลบัไปช่วงตรุษจีน ก็ไม่ไดก้ลบัมำประเทศไทยอีก ประธำนฯ ไดส้อบถำมทุกหอ้งสมุดวำ่ไดด้ ำเนินกำร
อยำ่งไรกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

 มติทีป่ระชุม 
 - จดัท ำพำสปอร์ตสุขภำพให้แก่นกัศึกษำและบุคลำกรจีน 
 - จดักำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ 
 - ใหน้กัศึกษำ บุคลำกรใส่หนำ้กำกอนำมยั 
 - มีเจลแอลกอฮอลไ์วใ้หล้ำ้งมือ 
 - มีกำรคดักรอง และตรวจวดัอุณหภูมิ 
 - รณรงคใ์หล้ำ้งมือบ่อย ๆ 
 - ท  ำควำมสะอำดพื้นท่ีใหบ้ริกำร 
 - มีกำรแจง้ข่ำวสำรใหรั้บทรำบขอ้มูล 

- จดัตั้งศูนยค์วบคุมเฝ้ำระวงัและดูแลสุขภำพ 



 ประธำนฯ ฝำกใหห้อ้งสมุดแต่ละสถำบนัเฝ้ำระวงั เน่ืองจำกหอ้งสมุดเป็นหน่วยงำนให้บริกำร ส่ิงส ำคญัท่ีสุด
คือกำรรักษำสุขภำพและกำรป้องกนัตนเองของบุคลำกรห้องสมุด และจดัท ำนโยบำยเพื่อเฝ้ำระวงัของห้องสมุด
สถำบนัตนเอง  
  

๑.๓ การเปลี่ยนผู้บริหารห้องสมุด 
 ส่วนงำนหอสมุด มหำวทิยำลยัเนชัน่ ไดเ้ปล่ียนผูบ้ริหำรเป็น คุณกำญจนำ ศรีชยัตนั 

มติทีป่ระชุม: รับทรำบ 
 
วาระที ่๒ รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒ โดยมีกำรแกไ้ข ใส่เลขหนำ้ในรำยงำนกำรประชุม ขอ้  ๑.๒.๑.๒ 
ปรับบรรทดั และ ในขอ้ ๑.๒.๓ บญัชี อพส. ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ ไดเ้สนอแนะเร่ืองกำรใชเ้งินบญัชี อ.พ.ส. โดย
ขอใหมี้กำรขออนุมติักำรใชเ้งินในท่ีประชุม หรือถำ้เป็นกรณีเร่งด่วนก็ใหข้ออนุมติัตำมหลงั ควรใหมี้บนัทึกอยูใ่น
รำยงำนกำรประชุม โดยประธำนฯ รับขอ้เสนอแนะ  
 มติทีป่ระชุม: รับรองรำยงำนกำรประชุม 
 
วาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
 ๓.๑ การยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด 
 มติทีป่ระชุม: ไม่มี 
 ๓.๒ ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ 
 มติทีป่ระชุม: ไม่มี 
 ๓.๓ UNINET/ Union Catalog (UC) iThesis 
 มติทีป่ระชุม: ไม่มี 
 
วาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
 ๔.๑ ข้อมูลและรายละเอียดเพ่ือการเตรียมตัวเข้าร่วม Union Catalog โดยอาจารย์เพญ็แข ประจงใจ คณะ
กรรมการสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) 
 อำจำรยเ์พญ็แข ประจงใจ น ำเสนอระบบสหบรรณำนุกรม (UCTAL) ดงัน้ี 

ปัจจุบนัทำง ส ำนกังำนบริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อพฒันำกำรศึกษำ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม ร่วมกบั ศูนยค์วำมเป็นเลิศดำ้นนวตักรรมสำรสนเทศ ส ำนกัวชิำสำรสนเทศศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์  พฒันำระบบฐำนขอ้มูล ใหส้ำมำรถรองรับกำรด ำเนินงำนสหรำยกำรบรรณำนุกรม (Union 
catalog) ของห้องสมุดสมำชิกเครือข่ำย ThaiLIS รวมทั้งพฒันำโปรแกรมประยกุต ์บนพื้นฐำนมำตรฐำนสำกลในกำร
ควบคุมรำยกำรบรรณำนุกรม เพื่อใหส้ำมำรถรองรับกำรท ำรำยกำรบนมำตรฐำนกำรท ำงำนร่วมกนั และกำร
ใหบ้ริกำรยมืระหวำ่งหอ้งสมุด ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 การด าเนินงานของโครงการ (UC-TAL Timeline)  เร่ิมจาก 

๑. รวบรวม วเิครำะห์ ตรวจสอบขอ้มูล ออกแบบ พฒันำระบบ และทดสอบขอ้มูล 



๒. พฒันำโปรแกรมสนบัสนุนกำรท ำงำน ฝึกอบรมกำรใชโ้ปรแกรม เปิดใหบ้ริกำรตรวจสอบ และอพั
โหลดระเบียน  

๓. ปรับปรุงโปรแกรมสนบัสนุนกำรท ำงำน เพื่อพฒันำควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบระเบียนรำยกำร
น ำเขำ้ขอ้มูล  

๔. ปรับปรุงกำรตรวจสอบ ฝึกอบรมกำรใชโ้ปแกรม ออกแบบและพฒันำระบบบริหำรจดักำร กำรยมืคืน
ระหวำ่งห้องสมุด 

๕. จดัฝึกอบรมกำรใชง้ำนระบบบริหำรจดักำรกำรยมืคืนระหวำ่งหอ้งสมุด เปิดใหบ้ริกำร ILL บน
ฐำนขอ้มูล UC-TAL 
ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน (UC-TAL Data)  
ปัจจุบนัมีห้องสมุดสมำชิก ๘๕ แห่ง ระเบียนบรรณำนุกรมในฐำนขอ้มูล ๒,๓๘๖,๐๘๓ ระเบียน เป็น 

ภำษำไทย ๑,๒๖๒,๕๑๑และภำษำต่ำงประเทศ ๑,๑๒๓,๕๗๒ 
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและการให้บริการ 
กลุ่มบรรณารักษ์ 
๑. สำมำรถตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลระเบียนบรรณำนุกรมใหเ้ป็นมำตรฐำนในระดบั National 

level 
๒. สำมำรถแลกเปล่ียนขอ้มูลบรรณำนุกรมไดส้ะดวกรวดเร็ว ทั้งน้ีบรรณำรักษส์ำมำรถใชก้ระบวนกำร  

Copy & Share เพื่อลดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
๓. กำรใหบ้ริกำรฝึกอบรมเพื่อทบทวนควำมรู้ในกำรปฎิบติังำนช่วยใหเ้ครือข่ำยบรรณำรักษมี์ควำมรู้ 

ควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนินงำนบนมำตรฐำนเดียวกนั 
ผู้พฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมัติ/ผู้ดูแลระบบห้องสมุดสถาบัน 
๑. ใหบ้ริกำร API Web Service ในกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลจำกฐำนขอ้มูลสหบรรณำนุกรมโดยผูพ้ฒันำ 

ระบบสำมำรถนำ API ไปใชใ้นกำร Upload/Download Bib จำกฐำนขอ้มูลสหบรรณำนุกรมไปยงั Local Database  
๒. ใหบ้ริกำร Widget Search โดยผูดู้แลหอ้งสมุดสำมำรถน ำ Widget Search ไปใชใ้นหนำ้จอกำร 

สืบคน้ทรัพยำกรห้องสมุดได ้
ผู้ใช้ทัว่ไป ผู้ใช้ทีเ่ป็นสมาชิกห้องสมุดเครือข่าย 
สำมำรถสืบคน้รำยกำรทรัพยำกร และท ำกำรขอยมืระหวำ่งหอ้งสมุด 
เครือข่ายและความร่วมมือ 

ภำคกลำง ๔๑ แห่ง ภำคเหนือ ๑๓ แห่ง ภำคใต ้๑๐ แห่ง และภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ๒๑ แห่ง ส ำหรับกำร
ด ำเนินกำรระยะถดัไปจะขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือไปยงักลุ่มหอ้งสมุดสถำบนัเอกชน และหอ้งสมุดต่ำงๆ ท่ีมีควำม
สนใจเขำ้ร่วมเครือข่ำย ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้กำรใชป้ระโยชน์จำกฐำนขอ้มูล พร้อมทั้งพฒันำระบบฐำนขอ้มูลและ
โปรแกรมสนบัสนุนกำรท ำรำยกำรใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

อำจำรยเ์พญ็แข ประจงใจ แจง้วำ่ ทำงส ำนกังำนบริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อพฒันำกำรศึกษำ กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม จะมีกำรจดัอบรมท่ีส่วนกลำง และอยำกเชิญมหำวทิยำลยัเอกชนเขำ้
ร่วม โดยไม่มีค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม ในขณะน้ีสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนท่ีเขำ้ร่วมเป็นสมำชิกมี มหำวทิยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตยไ์ดเ้ขำ้ร่วมเครือข่ำยแลว้  



ประธำนฯ กล่ำวเสริมวำ่ เพื่อใหม้หำวทิยำลยัเอกชนไดเ้ขำ้ระบบไปพร้อมกนั ในคร้ังแรกคงตอ้งเขำ้มำอบรม
ท่ีส่วนกลำง ท่ีจดัข้ึนในกรุงเทพฯ  

อำจำรยเ์พญ็แข ประจงใจ แจง้วำ่ กำรอบรมในคร้ังแรกน่ำจะจดัข้ึนท่ีกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม และหลงัจำกนั้นถึงจะเป็นตำมภูมิภำค ตอนน้ีมหำวทิยำลยัรำชภฎั มหำลยัรำชมงคล และ
มหำวทิยำลยัของรัฐ ๒๔ แห่ง ไดน้ ำขอ้มูลเขำ้ไปแลว้เป็น Master ถำ้เรำเอำขอ้มูลเขำ้ก็อำจจะเป็น Symbol 
มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดน้ ำขอ้มูลเขำ้แลว้ และมีขอ้มูลเป็น Master ซ่ึงเม่ือเรำน ำขอ้มูลเขำ้ในระบบ Union 
Catalog แลว้  กจ็ะสำมำรถใชบ้ริกำรยมืระหวำ่งหอ้งสมุดได ้ กำรน ำขอ้มูลเขำ้ทำงระบบมีโปรแกรม UC Connexion 
Client ตรวจสอบควำมถูกตอ้งในกำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำร และแกไ้ขควำมผดิพลำดในกำรลง
รำยกำรใหแ้บบอตัโนมติัหรือเลือกแกไ้ขเอง  

ประธำนฯ กล่ำวเชิญชวนใหเ้ขำ้ร่วม Union Catalog เพื่อขยำยขอบเขตในกำรยมืระหวำ่งหอ้งสมุดเพิ่มข้ึน 
และยงัช่วยลดค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือหนงัสือในแต่ละปีของแต่ละสถำบนั 

อำจำรยค์มเดช   บุญประเสริฐ สอบถำมเร่ืองค่ำใชจ่้ำยในกำรเขำ้ร่วม Union Catalog และกำรถ่ำยโอนขอ้มูล
เขำ้สู่ระบบ 

อำจำรยเ์พญ็แข ประจงใจ แจง้วำ่ กำรเขำ้เป็นสมำชิก และกำรเขำ้อบรมไม่มีค่ำใชจ่้ำย กำรถ่ำยโอนขอ้มูล
มำยงัระบบ ใชม้ำตรฐำน MARC 21  

ประธำนฯ กล่ำวเสริม งำนวเิครำะห์ งำนเทคโนโลยหีอ้งสมุดตอ้งตรวจขอ้มูลในฐำนขอ้มูลของตนเอง และ
งำนบริกำรจะตอ้งดูเร่ืองกำรยมืระหวำ่งหอ้งสมุด 

อำจำรยค์มเดช   บุญประเสริฐ และ อำจำรยอ์ภยั ประกอบผล สอบถำมเร่ืองฐำนขอ้มูลของแต่ละสถำบนั
อำจจะไม่มีมำตรฐำน MARC 21 จะท ำยงัไง 

อำจำรยเ์พญ็แข ประจงใจ แจง้วำ่ ระบบ Union Catalog รองรับ MARC เวลำเรำน ำขอ้มูลออกจำกระบบส่วน
ใหญ่หอ้งสมุดจะตอ้งเป็น ISO 2709 แนะน ำใหม้ำใชโ้ปรแกรมฟรีท่ีทำง สกอ. พฒันำ  

อำจำรยอ์ำภำกร  ธำตุโลหะ กล่ำวเสริม ในท่ีประชุม อว. จะท ำหนงัสือแจง้เพื่อทรำบไปทำงมหำวทิยำลยั 
เร่ือง โครงกำร UNINET เป็นหนงัสือเชิญชวนเพื่อเขำ้ร่วมเครือข่ำย 

ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณ เร่ืองทำงอว. จะส่งหนงัสือเชิญชวนมำทำงมหำวทิยำลยัเอกชน ซ่ึงจะท ำใหท้ำง
มหำวทิยำลยัทรำบวำ่เรำสำมำรถเขำ้ร่วมเครือข่ำยระดบัชำติไดแ้ลว้ จึงขอเชิญชวนทุกสถำบนั 

อำจำรยเ์พญ็แข ประจงใจ กล่ำวถึง iThesis ไดส้อบถำมมหำวทิยำลยัเอกชนไหนใชบ้ำ้ง ซ่ึงก็มีมหำวทิยำลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์เร่ิมใช ้โดยมหำวทิยำลยัส่วนใหญ่จะมีระบบกำรจดัเก็บ Thesis เองและน ำข้ึน TDC ซ่ึงทำงอำจำรย์
เพญ็แข ประจงใจ ไดแ้นะน ำระบบ iThesis วำ่เม่ือมีกำรใชร้ะบบน้ีแลว้เรำจะไดข้อ้มูล Thesis ครบทุกเล่มไม่ตอ้งไป
ตำมท่ีไหน เน่ืองจำกขอ้มูลจะเขำ้ระบบหอ้งสมุด และ TDC โดยอตัโนมติั  

อำจำรยอ์ำภำกร  ธำตุโลหะ ไดส้อบถำมเร่ือง eduroam วำ่สำมำรถใชค้น้หำขอ้มูลขำ้มสถำบนัไดไ้หม 
ประธำนฯ แจง้วำ่สำมำรถเปิดดูในเครือข่ำยได ้ยกตวัอยำ่งเช่น ถำ้มำมหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มี eduroam ก็จะ
สำมำรถเขำ้ถึงทรัพยำกรของหอ้งสมุดได ้แต่ไม่สำมำรถ link ไปหอ้งสมุดสถำบนับนัอ่ืนได ้และตอ้งอยูใ่นเครือข่ำย
เท่ำนั้น   

ประธำนฯ สอบถำมวำ่สถำบนัไหนทรำบเร่ืองเก่ียวกบั eduroam บำ้ง และไดแ้จง้วำ่ เป็นบริกำรท่ีทำง UniNet 
ไดเ้ปิดเพื่อกำรศึกษำ และวจิยัส ำหรับนกัศึกษำ อำจำรย ์และบุคลำกรของสถำบนักำรศึกษำท่ีเป็นสมำชิกเครือข่ำย 
eduroam เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ใชแ้ละใชง้ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตขำ้มสถำบนักำรศึกษำได ้



ประธำนฯ ฝำกใหคุ้ณไพจิตร เกิดอยู ่ทดลองเขำ้ใชข้อ้มูลจำกสถำบนัอ่ืนใน UC โดยผำ่น eduroam 
มติทีป่ระชุม: รับทรำบ 
 
 ๔.๒ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลส าหรับห้องสมุดในประเทศก าลงัพัฒนา โดย คุณสร้อย

ทิพย ์สุกุล ผูป้ระสำนงำนประจ ำประเทศไทย EIFL-Thailand (EIFL Country Coordinator)  
คุณสร้อยทิพย ์สุกุล แนะน ำ EIFL (Electronic information for Libraries) เป็นองคก์รท่ีสนบัสนุนและท ำงำน

ร่วมกบัหอ้งสมุดในประเทศก ำลงัพฒันำ เพื่อท่ีจะใหมี้เทคโนโลยแีละสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลควำมรู้ไดท้ัว่ถึงในรำคำท่ี
ประหยดั น ำเสนอกิจกรรมต่ำงดงัน้ี 

หอ้งสมุดของไทยสำมำรถเลือกใชบ้ริกำรต่ำงๆ ของ EIFL ไดแ้ก่ 
๑. Licensing Programme ฐำนขอ้มูลวำรสำรและหนงัสือ ท่ี EIFL เจรจำต่อรองใหใ้ชฟ้รี และในรำคำถูก 
๒. Copyright and Libraries Programme สิทธิประโยชน์และควำมเป็นธรรมในกำรใชท้รัพยำกร 
๓. Open Access ใชท้รัพยำกรแบบเปิด และสร้ำงคลงัวำรสำรท่ีมีประสิทธิภำพและย ัง่ยนื 
๔. Public Library Innovation Programme ควำมคิดสร้ำงสรรคแ์ละนวตักรรมหอ้งสมุดประชำชนเพื่อพฒันำ

ชีวติควำมเป็นอยูข่องชุมชน  
กิจกรรมหลกั EIFL 
• สนบัสนุนโครงกำรในประเทศสมำชิก เพื่อกำรใหส้ัตยำบนัสนธิสัญญำมำร์รำเคช และกำรบงัคบัใช้

บทบญัญติัของสนธิสัญญำในกฎหมำยลิขสิทธ์ิแห่งชำติ 
• ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบักำรน ำสนธิสัญญำไปสู่กำรปฏิบติั และส่งเสริมใหบ้รรณำรักษใ์น

ประเทศสมำชิกใชสิ้ทธิและควำมรับผดิชอบใหม่ภำยใตส้นธิสัญญำน้ีอยำ่งเตม็ท่ี 
ประธำนฯ ไดก้ล่ำวเสริม ห้องสมุดมหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ดเ้ขำ้เป็นสมำชิก EIFL และไดใ้ชบ้ริกำรกำร

จดัซ้ือจดัหำฐำนขอ้มูลออนไลน์ โดยผำ่น EIFL ซ่ึงสำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยไปไดม้ำก  
 คุณสร้อยทิพย ์สุกุล ไดน้ ำเสนอเร่ือง  กำรเขำ้ร่วมสนธิสัญญำมำร์รำเคชของประเทศไทย เป็นกำรเปิดประตู
ใหก้บัผูพ้ิกำรทำงกำรเห็นและผูมี้ปัญหำทำงกำรอ่ำนส่ิงพิมพสู่์ควำมรู้และกำรศึกษำเพิ่มเติม  สนธิสัญญำน้ีใหโ้อกำส
แก่หอ้งสมุดในกำรเพิ่มบริกำรแก่ผูพ้ิกำรทำงกำรเห็น 
 และนอกจำกน้ีประเทศไทยไดเ้ขำ้ร่วมเป็นสมำชิกโครงกำรน้ี Bookshare ท่ีมีหนงัสือมำกกวำ่ ๖๙๐,๐๐๐
รำยช่ือท่ีอำจำรยแ์ละนกัศึกษำท่ีพิกำรทำงกำรอ่ำนและท่ีเป็นโรคดิสเล็กเซีย มีสิทธิไดเ้ขำ้ใชไ้ดผ้ำ่นโครงกำรควำม
ร่วมมือของไอเฟิล 
 ประธำนฯ ไดส้อบถำม ถำ้มหำวทิยำลยัไหนมีนกัศึกษำผูพ้ิกำรทำงสำยตำ และโรคดิสเล็กเซีย ซ่ึงมีปัญหำใน
กำรอ่ำนและกำรเขียน สำมำรถเขำ้ร่วมกบัโครงกำร Bookshare และใชท้รัพยำกรไดเ้ลยไหม 
 คุณสร้อยทิพย ์สุกุล ไดแ้จง้วำ่ ประโยชน์ของโครงกำร Bookshare ไม่ใช่ใหแ้ต่ผูพ้ิกำรทำงสำยตำอยำ่งเดียว 
แต่ยงัใหผู้ท่ี้เป็นโรคดิสเล็กเซีย ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีปัญหำทำงกำรอ่ำน เน่ืองจำกมีควำมพิกำรของปลำยเส้นประสำทในสมอง
ดำ้นซำ้ยท ำใหไ้ม่สำมำรถเรียบเรียงตวัหนงัสืออยำ่งคนปรกติ โครงกำรน้ีสำมำรถช่วยคนเหล่ำน้ีเขำ้ถึงคอนเทนต์
ต่ำงๆ ได ้ถำ้หอ้งสมุดไหนมีผูพ้ิกำรทั้ง 2 กลุ่มน้ี สำมำรถท ำเร่ืองขอเขำ้ร่วมโครงกำรได ้
   และไดแ้นะน ำ PressReader ฐำนขอ้มูลหนงัสือพิมพ ์และนิตยสำรออนไลน์จำก กวำ่ ๗,๐๐๐ ฉบบั และกวำ่ 
๑๐๐ ประเทศทัว่โลก สำมำรถอ่ำนทุกฉบบัทุกวนัออนไลน์ และเปิดฟังเสียงหลำยภำษำได ้และฐำนขอ้มูลทำงดำ้น



กฎหมำย เช่น HeinOnline และ Jstor เชิญชวนให้เขำ้ใชฐ้ำนขอ้มูล IMF eLIBRARY ซ่ึงเปิดเขำ้ใชฟ้รี และโปรแกรม
ตรวจสอบกำรคดัลอกผลงำนวชิำกำรและวทิยำนิพนธ์ Urkund 
 ประธำนฯ กล่ำวเสริมวำ่ ทำงหอ้งสมุดมหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ดใ้ชง้ำนมำแลว้ ๑ ปี อำจำรยไ์ดใ้ช้
ฐำนขอ้มูล PressReader  เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนทุกสำขำ นอกเหนือจำกกำรเขำ้ใชอ่้ำนนิตยสำร และหนงัสือพิมพ์
ออนไลน ์ ถำ้ห้องสมุดไหนมีควำมสนใจสำมำรถสมคัรเขำ้เป็นสมำชิกไดด้ว้ยตนเอง เพื่อเป็นทำงเลือกในกำรจดัซ้ือ
ฐำนขอ้มูลในรำคำประหยดั 
 มติทีป่ระชุม: รับทรำบ 
 
วาระที ่๕ เร่ืองอ่ืนๆ (ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป) 

๕.๑ ก ำหนดกำรประชุม 
คณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน ประชุมคร้ังต่อไปเดือน

พฤษภำคม หรือ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
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