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รายนามคณะอนุกรรมการท่ีเข้าประชุม 

๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุและสำรสนเทศ 
(อำจำรย์เพ่ิมทรัพย์  ศรีสวุรรณ) (แทน) 

มหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ ท่ีปรึกษำ 

๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุกลำง 
(ดร. จอมขวญั  ผลภำษี)  

มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ประธำน 

๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(ดร.อภิรดี อ ำนรรฆมณี)   

มหำวิทยำลยัศรีปทมุ วิทยำเขต
บำงเขน  

รองประธำนคนท่ี 1 

๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุและพืน้ท่ีกำรเรียนรู้ 
(อำจำรย์ปรำณี แสงจนัทร์)  (แทน) 

มหำวิทยำลยักรุงเทพ อนกุรรมกำร 

๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
(ผศ. ดร.สวิุมล  วงศ์สิงห์ทอง) 

มหำวิทยำลยัเกริก  อนกุรรมกำร 

๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับรรณสำร   
(อำจำรย์บญุญำพร มำรุ่งเรือง) 

มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต อนกุรรมกำร 

๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุและเทคโนโลยี  
(อำจำรย์จฑุำมำศ คงด)ี (แทน) 

มหำวิทยำลยัชินวตัร อนกุรรมกำร 

๘. ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เรียนรู้และหอสมดุ 
(อำจำรย์ไพจิตร  เกิดอยู)่ (แทน) 

มหำวิทยำลยัธรุกิจบณัฑิตย์ อนกุรรมกำร 

๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร 
(อำจำรย์ดำรำวรรณ  เจียมเพ่ิมพนู)  

มหำวิทยำลยัรำชพฤกษ์   อนกุรรมกำร 

๑๐. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัทรพัยำกรสำรสนเทศ 
(อำจำรย์สธุน  สภุำวงศ์) 

มหำวิทยำลยัสยำม  อนกุรรมกำร 

๑๑. ผู้อ ำนวยกำรศนูย์บรรณสำรสนเทศ  
(อำจำรย์สภุำพร ชยัธมัมะปกรณ์)  

มหำวิทยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ อนกุรรมกำร 

๑๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(อำจำรย์เบญจภรณ์ อนนัต์วณิชย์ชำ) 

มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั อนกุรรมกำร 



๑๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
(อำจำรย์เยำวภำนี  รอดเพ็ชร) 

วิทยำลยัเซำธ์อีสท์บำงกอก  อนกุรรมกำร 

๑๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ   
(อำจำรย์อภยั  ประกอบผล) 

วิทยำลยับณัฑิตเอเชีย   อนกุรรมกำร 

๑๕. อำจำรย์ศนัสนีย์               อดทน มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  เหรัญญิก 
๑๖. อำจำรย์ปนดัดำ              บญุสิงห์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  เลขำนกุำร 
๑๗. อำจำรย์จฑุำมำศ     ดษุฎีสนุทรสกลุ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้ช่วยเลขำฯคนท่ี 1 
๑๘. อำจำรย์ธนวฒัน์            มิ่งมณี มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้ช่วยเลขำฯคนท่ี 2 
๑๙. อำจำรย์ปนดัดำ            บญุสิงห์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ประธำนกลุม่งำน

บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

๒๐. อำจำรย์ศิริรัตน์             บญุเตำช ู มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต ประธำนกลุม่งำน
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

๒๑. อำจำรย์สมพงษ์           เจริญศิริ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม วิทยำกร 
๒๒. อำจำรย์เพ็ญแข           ประจงใจ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 

พระนครเหนือ 
วิทยำกร 

 
  



รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อำจำรย์พรรณี             จิวพทุธิธรรม มหำวิทยำลยัสยำม  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๒. อำจำรย์คมเดช            บญุประเสริฐ มหำวิทยำลยัสยำม  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๓. อำจำรย์ทศพร              ศิริโชคทรัพย์ มหำวิทยำลยัสยำม  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๔. อำจำรย์วิยะดำ             ศิริมำณนท์ มหำวิทยำลยัศรีปทมุ ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๕. อำจำรย์ประภสัสร         สำระนำค มหำวิทยำลยัศรีปทมุ ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๖. อำจำรย์สิรัณญำ           ประพฤต ิ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๗. อำจำรย์ธนภร                กำญจนเลขำ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๘. อำจำรย์สมนึก               มนสัชยัเกียรติ ์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๙. อำจำรย์อำรีย์                 บญุเกิด มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๑๐. อำจำรย์นงนภสั              อคัโกศล มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๑๑. อำจำรย์เพ็ญสภำค         กำเยำว์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๑๒. อำจำรย์นษุำ                   สขุบญุพนัธ์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๑๓. อำจำรย์อบุลพรรณ          พนัธ์ดำรำ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๑๔. อำจำรย์กนกวรรณ           หงษ์หิรัญ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๑๕. อำจำรย์พรรษวชัร์            ชมแก้ว มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๑๖. อำจำรย์สมศรี                  กลิ่นสคุนธ์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๑๗. อำจำรย์อรุณณี                ศรีพล มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๑๘. อำจำรย์มณฑิรำ              นิวำศะบตุร มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๑๙. อำจำรย์ปิยะณฐั              องัสนนัท์สขุ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๒๐. ดร.พนิตำ                        สรุชยักลุวฒันำ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๒๑. อำจำรย์สดุำรัตน์              ช้ำงเชือ้วงษ์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๒๒. อำจำรย์พนิดำ                  วอ่งไวยทุธ์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๒๓. อำจำรย์พิศมยั                  นุ่มสวสัดิ์ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๒๔. อำจำรย์ฉลอง                   เพชรพรำว มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๒๕. อำจำรย์สพุรรณชยั            ปัณฑวนนัท์ มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต ผู้เข้ำร่วมประชมุ 
๒๖. อำจำรย์พงศ์นรินทร์           คงสม มหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ ผู้เข้ำร่วมประชมุ 

  



รายนามคณะอนุกรรมการท่ีลาประชุม 

๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
(ดร.มลิวลัย์  ประดิษฐ์ธีระ) 

มหำวิทยำลยัรังสิต รองประธำนคนท่ี 2 

๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร 
(อำจำรย์สจิุตรำ แร่ม)ี  

มหำวิทยำลยักรุงเทพธนบรีุ  อนกุรรมกำร 

๓. ผู้อ ำนวยกำรศนูย์วิทยบริกำรและหอสมดุ  
(อำจำรย์นิพรรณ  ทฬัหะกลุธร) 

มหำวิทยำลยัคริสเตียน  อนกุรรมกำร 

๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ   
(อำจำรย์สรัญญำ  รุจิเรขเรืองรอง) 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีมหำนคร   อนกุรรมกำร 

๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร 
(อำจำรย์กลุยำ สขุพงษ์ไทย) (แทน)  

มหำวิทยำลยัธนบรีุ อนกุรรมกำร 

๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(อำจำรย์ธนศกัดิ์  เมืองเจริญ) 

มหำวิทยำลยันำนำชำติแสตมฟอร์ด อนกุรรมกำร 

๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(อำจำรย์มยรีุ ยำวิลำศ) 

มหำวิทยำลยัพำยพั อนกุรรมกำร 

๗. หวัหน้ำส ำนกัวิทยบริกำร  
(อำจำรย์วณิชำกร แก้วกนั)                                                        

มหำวิทยำลยัฟำร์อีสเทอร์น  อนกุรรมกำร 

๘. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหอสมดุกลำง  
(อำจำรย์สมฤดี  หตัถำพงษ์)   

มหำวิทยำลยัรัตนบณัฑิต อนกุรรมกำร 

๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
 (อำจำรย์ประกอบเกียรติ ตงัคณะสิงห์)                                                   

มหำวิทยำลยัเวสเทิร์น อนกุรรมกำร 

๑๐. ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
สื่อกำรศกึษำ   
(ดร.พวงรัตน์ จินพล) 

วิทยำลยัเทคโนโลยีภำคใต้ อนกุรรมกำร 

๑๑. หวัหน้ำศนูย์วิทยบริกำร 
(อำจำรย์สพิุศ  บำยคำยคม) 

สถำบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น   อนกุรรมกำร 

 

  



รายนามคณะอนุกรรมการท่ีไม่มาประชุม 

๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(อำจำรย์ปำณิสรำ ณ รำช) 

มหำวิทยำลยักรุงเทพสวุรรณภมู ิ อนกุรรมกำร 

๒. หวัหน้ำฝ่ำยวิทยบริกำร (ห้องสมดุ) มหำวิทยำลยักำรจดักำรและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น 

อนกุรรมกำร 

๓. ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
(อำจำรย์จกัรพนัธ์   จนัทร์เขียว) 

มหำวิทยำลยัเจ้ำพระยำ อนกุรรมกำร 

๔. หวัหน้ำสว่นหอสมดุ  
(อำจำรย์ธีรศกัดิ์  เยน็อรุำ) 

มหำวิทยำลยัเซนต์จอห์น อนกุรรมกำร 

๕. ผู้อ ำนวยกำรห้องสมดุและสำรสนเทศ 
(อำจำรย์พฤทธ์ิ  ภำศรี) 

มหำวิทยำลยัตำปี อนกุรรมกำร 

๖. หวัหน้ำศนูย์บรรณสำรและส่ือกำรศกึษำ 
(อำจำรย์ปรียกำญจน์ ใจสอำด)                                                       

มหำวิทยำลยันอร์ท-เชียงใหม ่ อนกุรรมกำร 

๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(อำจำรย์ธนศกัดิ์  เมืองเจริญ) 

มหำวิทยำลยันำนำชำติแสตมฟอร์ด อนกุรรมกำร 

๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำรและ
สำรสนเทศ 
(อำจำรย์วีระกลุ สวิุบลูย์ทรัพย์) 

มหำวิทยำลยันำนำชำตเิอเชีย-แปซิฟิก อนกุรรมกำร 

๙.  หวัหน้ำงำนส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัเนชัน่   
(ศนูย์กำรศกึษำเนชัน่ทำวเวอร์ กรุงเทพ) 

อนกุรรมกำร 

๑๐. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร 
(อำจำรย์มำลีรัชต์  ฉำนสงูเนิน) 

มหำวิทยำลยัปทมุธำนี อนกุรรมกำร 

๑๑. หวัหน้ำห้องสมดุ  
                                                      

มหำวิทยำลยัพิษณโุลก อนกุรรมกำร 

๑๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร  
(อำจำรย์อิบรอเฮม หะยีสำอิ) 

มหำวิทยำลยัฟำฏอนี อนกุรรมกำร 

๑๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(อำจำรย์รุจกำ สถิรำงกรู)                                                        

มหำวิทยำลยัภำคกลำง อนกุรรมกำร 

 



๑๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำรและ
สำรสนเทศ 
(อำจำรย์ประกำยรัตน์  ใจเท่ียง) 

มหำวิทยำลยัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ อนกุรรมกำร 

๑๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร     
                                                        

มหำวิทยำลยัรำชธำนี  อนกุรรมกำร 

๑๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับรรณสำรและสำรสนเทศ 
(อำจำรย์จิตชญำ กรสนัเทียะ) 

มหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกลุ อนกุรรมกำร 

๑๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
                                                        

มหำวิทยำลยัเวบ็สเตอร์(ประเทศไทย) อนกุรรมกำร 

๑๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ 
(อำจำรย์จิรำ นกงำม)                                                        

มหำวิทยำลยัศรีปทมุ   วิทยำเขตชลบรีุ  อนกุรรมกำร 

๑๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุกลำง  
(อำจำรย์นนัทิยำ  จรูญแสง)  

มหำวิทยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย อนกุรรมกำร 

๒๐. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุกลำง  
(อำจำรย์ชำยไหว  วิตยำกร) 

มหำวิทยำลยัเอเชียอำคเนย์ อนกุรรมกำร 

๒๑. หวัหน้ำฝ่ำยวิทยทรัพยำกร                           
(อำจำรย์ดำหวนั ธงศรี) 

วิทยำลยัเทคโนโลยีจิตรลดำ  อนกุรรมกำร 

๒๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ   วิทยำลยัเชียงรำย   อนกุรรมกำร 
๒๓. ผู้อ ำนวยกำรหอสมดุ 

(ดร.นำรีรัตน์ กิติอำษำ) 
วิทยำลยัเซนต์หลยุส ์ อนกุรรมกำร 

๒๔. บรรณำรักษ์ 
(อำจำรย์จฑุำรุช  รุทระกำญจน์) 

วิทยำลยัดสุิตธำนี อนกุรรมกำร 

๒๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุ  
(อำจำรย์ชำญยทุธ ชสูวุรรณ) 

วิทยำลยัทองสขุ อนกุรรมกำร 

๒๖. หวัหน้ำห้องสมดุ  
(อำจำรย์จไุรรัตน์ จนัทร์เกษ) 

วิทยำลยัเทคโนโลยีพนมวนัท์ อนกุรรมกำร 

๒๗. หวัหน้ำส ำนกัหอสมดุ   
                                                  

วิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม อนกุรรมกำร 

๒๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำร   
( นำงสำวพริมำ  กลุนอก) 

วิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม อนกุรรมกำร 



๒๙. หวัหน้ำห้องสมดุ   
( นำยกิตติพงษ์  เขียววิสยั) 

วิทยำลยันอร์ทเทิร์น อนกุรรมกำร 

๓๐. หวัหน้ำห้องสมดุ 
(ผศ.กสุลวฒัน์ คงประดิษฐ์) 

วิทยำลยันำนำชำตเิซนต์เทเรซำ  อนกุรรมกำร 

๓๑. หวัหน้ำห้องสมดุ  
                                                        

วิทยำลยัพทุธศำสนำนำนำชำติ  อนกุรรมกำร 

๓๒. หวัหน้ำห้องสมดุ  
                                                        

วิทยำลยัพิชญบณัฑิต อนกุรรมกำร 

๓๓. หวัหน้ำห้องสมดุ   
                                                        

วิทยำลยัสนัตพล อนกุรรมกำร 

๓๔. หวัหน้ำหอสมดุ  วิทยำลยัแสงธรรม อนกุรรมกำร 
๓๕.  หวัหน้ำห้องสมดุ  

(อำจำรย์ประสิทธิชยั  เดชข ำ)  (แทน) 
วิทยำลยัอินเตอร์เทคล ำปำง อนกุรรมกำร 

๓๖. หวัหน้ำห้องสมดุ   
(อำจำรย์อญัมณี  ศรีวชัรินทร์) 

สถำบนัรัชต์ภำคย์ อนกุรรมกำร 

๓๗. หวัหน้ำห้องสมดุ   
(อำจำรย์ธนัยพร  เปรมปรี) 

สถำบนัอำศรมศิลป์  อนกุรรมกำร 

 

 

 

  



เปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

จำกท่ีประธำนได้เข้ำพบเลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำในวนัท่ี ๑๖ ตลุำคม ท่ำนได้
มีควำมคิดริเร่ิม ๒ เร่ือง คือ  

๑. เร่ืองของ ระบบสหบรรณำนกุรม UCTAL  
๒. กำรแบ่งปันทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกนัระหวำ่งมหำวิทยำลยัของรัฐและมหำวิทยำลยั

เอกชนผำ่น EDS ซึ่งมหำวิทยำลยัเอกชนจะได้มีสว่นร่วมในเครือขำ่ยตำ่งๆท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอดุมศกึษำพฒันำขึน้ ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์สงูสดุคือนกัศกึษำทัว่ประเทศ 
มติท่ีประชมุ : รับทรำบ 

 
วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองการงานการประชุมครัง้ท่ี ๓/๒๕๖๑ 

 

มติท่ีประชมุ : ไมม่ีกำรแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

๓.๑ การด าเนินงานของกลุ่มงาน ๒ กลุ่ม 
๓.๑.๑ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ประธานกลุ่มงานฯ 

โครงกำรศกึษำดงูำนด้ำนบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ : กำรบริหำรจดักำรห้องสมดุสีเขียว 
จดัโดย กลุม่งำนบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คณะอนกุรรมกำรพฒันำระบบและเครือขำ่ยห้องสมดุสถำบนัอดุมศกึษำเอกชน  (อพส.) 
วนัพธุท่ี ๑๒ ธนัวำคม ๒๕๖๑ 

ณ ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรงัสิต 
 

วิทยำกรบรรยำยและน ำชม : นำงนฤมล พฤกษศิลป์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร  
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรศกึษำดงูำนทัง้สิน้ ๒๖ คน  
ก ำหนดกำรศกึษำดงูำน 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๕ น.  รับฟังกำรบรรยำยกำรบริหำรจดักำรห้องสมดุสีเขียว  
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น.  รับประทำนของวำ่ง 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  ศกึษำดงูำนกิจกรรมและผลงำนกำรด ำเนินงำนห้องสมดุสเีขียว 

 



กำรด ำเนินกำรบริหำรจดักำรห้องสมดุสีเขียว 
ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสิตร่วมลงนำมควำมร่วมมือ "เครือขำ่ยห้องสมดุสีเขยีว”  เมื่อวนั

พธุท่ี ๘ เมษำยน ๒๕๕๘ ณ ส ำนกัหอสมดุมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  ซึ่งหน่วยงำนควำมร่วมมือใน
เครือขำ่ยห้องสมดุสเีขียว จ ำนวนทัง้สิน้ ๓๑ แหง่ ปัจจบุนัเครือขำ่ยห้องสมดุสีเขียวมจี ำนวน  ๕๓  แห่ง 
ข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมดุสเีขียวรวม ๘ หมวด 

๑. ทัว่ไป (นโยบำย) 
๒. โครงสร้ำงพืน้ฐำน  
๓. กำรจดักำรทรัพยำกรและพลงังำน 
๔. กำรจดักำรของเสียและมลพิษ  
๕. กำรบริหำรจดักำรและกำรให้บริกำรของห้องสมดุ 
๖. บทบำทของบคุลลำกรห้องสมดุและผู้มีสว่นเก่ียวข้อง  
๗. เครือขำ่ยและควำมร่วมมือระหวำ่งห้องสมดุ  
๘. กำรประเมนิคณุภำพห้องสมดุสีเขียว 

กิจกรรมท่ีส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสิตด ำเนินกำร 
๑. กำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจสง่เสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนรุักษ์พลงังำนและสิ่งแวดล้อม 

        ๑.๑ จดัมมุให้ควำมรู้เก่ียวกบัข้อมลูกำรอนรุักษ์พลงังำนและสิ่งแวดล้อม  (Green Corner) 
        ๑.๒ จดับอร์ดนิทรรศกำรให้ควำมรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อม 
       ๑.๓ จดับอร์ดให้ควำมรู้เร่ือง กำรอนรุกัษ์พลงังำนและสิ่งแวดล้อม 

๒. กำรบริหำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
        ๒.๑ ด ำเนินกิจกรรม ๗  ส  
        ๒.๒ Big Cleaning 

๓. กำรพฒันำองค์กรด้วยหลกั 1A3Rs     
        A = Avoid กำรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรใช้พลงังำนอย่ำงฟุ่ มเฟือย  
       R = Reduce  กำรลด  
        R = Reuse  น ำวสัดท่ีุใช้แล้วมำใช้ซ ำ้  
        R = Recycle  กำรน ำวสัดท่ีุใช้แล้วกลบัมำใหม ่

๔. กำรพฒันำปรับปรุงลำนพืน้ท่ีมเีขียว 
๕. กำรบริหำรจดักำรด้ำนอนรุกัษ์และกำรประหยดัพลงังำน 
  ๕.๑ ประชำสมัพนัธ์รณรงคก์ำรอนรุักษ์พลงังำนและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม ในสว่นของ

บคุลำกรและผู้ใช้บริกำร 



       ๕.๒ กำรท ำสติ๊กเกอร์ประหยดัพลงังำนและเผำผลำญแคลอร่ีในกำรขึน้-ลง 
       ๕.๓ กำรรณรงคก์ำรประหยดัไฟฟ้ำ  
      ๕.๔ เปลีย่นหลอดไฟจำกหลอดไฟนีออนเป็นหลอดไฟ LED บริเวณห้องบริกำรกำรอำ่น 
       ๕.๕ ติดไฟกระตกุบริเวณชัน้ ๒ และชัน้ ๓ (ห้อง Group Study) 

๖. กำรจดักำรมลพิษทำงอำกำศ 
๗. กำรบริหำรจดักำรขยะและสิ่งแวดล้อม 

        ๗.๑ กำรรณรงค์คดัแยกขยะและทิง้ขยะในถงัขยะถกูประเภท 
        ๗.๒ จดักิจกรรม DIY จำกขวดน ำ้พลำสติก  (รีไซเคิล / กำรน ำวสัดเุหลือใช้มำใช้ใหม)่      

ปัญหำและอปุสรรค 
๑. บคุลำกรไมเ่ข้ำใจเร่ืองกำรบริหำรจดักำรห้องสมดุสีเขยีวได้อย่ำงชดัเจน ลกึซึง้ 
๒. ขำดข้อมลูท่ีส ำคญัในกำรน ำเสนอ  เน่ืองจำกข้อมลูบำงอย่ำงไมส่ำมำรถเก็บข้อมลูได้โดย
ส ำนกัหอสมดุ เช่น  กำรใช้น ำ้  ใช้ไฟ ต้องมำจำกสว่นกลำงคือหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 

๓. ข้อมลูของส ำนกัหอสมดุเอง  ไมม่ีกำรจดัเก็บท่ีเป็นระเบียบ   เชน่  กำรบนัทึกกำรแจ้งซ่อม  
กำรจดกำรชัง่ขยะ  กำรจดัแยกขยะ  ฯลฯ 

๔. กำรจดัหำวสัด ุอปุกรณ์ ต้องเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 
๕. ผู้ประกอบกำรยงัขำดกำรส่ือสำร หรือข้อก ำหนดในเร่ืองของมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 

กำรตรวจประเมิน 
ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสิต รับกำรตรวจประเมิน "ห้องสมดุสีเขียว" เมื่อวนัท่ี ๑๙ 

ธนัวำคม ๒๕๖๐ 
โครงกำรตอ่ไป 

   ก้ำวสูก่ำรเป็นส ำนกังำนสีเขียว 
สรุปผลกำรประเมนิแบบสอบถำมควำมคิดเห็นในกำรศกึษำดงูำน 

ตอนท่ี ๑  ข้อมลูทัว่ไป  
    ตำรำงท่ี ๑ แสดงสถำนภำพของผู้เข้ำร่วมโครงกำรศกึษำดงูำน 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑. ผู้บริหำร ๓ ๑๑.๕ 
๒. บรรณำรักษ์ ๑๘ ๖๙.๒ 
๓. นกัเทคโนโลยีสำรสนเทศ ๑ ๓.๘ 
๔. เจ้ำหน้ำท่ี   ๔ ๑๕.๓ 

รวม ๒๖ ๑๐๐ 



สถำนภำพของผู้เข้ำร่วมศกึษำดงูำน สว่นใหญ่เป็นบรรณำรักษ์ จ ำนวน ๑๘ คน คิดเป็น     
ร้อยละ ๖๙.๒ รองลงมำ เป็นเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ และผู้บริหำร จ ำนวน ๓ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕ ตำมล ำดบั 

ตอนท่ี ๒ ระดบัควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำรศกึษำดงูำน 
 

รายการ 
ระดับความคดิเหน็ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉล่ีย 

๑. ก่อนกำรศกึษำดงูำน มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจโครงกำรห้องสมดุสเีขียว  

๗.๗% 
(๒) 

๒๖.๙% 
(๗) 

๒๖.๙% 
(๗) 

๓๐.๘% 
(๘) 

๗.๗% 
(๒) 

๒.๙๖ 

๒. หลงักำรศกึษำดงูำน มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจโครงกำรห้องสมดุสเีขียว 

๒๖.๙% 
(๗) 

๖๑.๕% 
(๑๖) 

๑๑.๕% 
(๓) 

- - ๔.๑๕ 

๓. สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยกุต์ใช้ในกำร
ปฏิบตัิงำน 

๓๘.๕% 
(๑๐) 

๕๓.๘% 
(๑๔) 

๗.๗% 
(๒) 

- - ๔.๓๑ 

๔. ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรศกึษำดงูำน ๕๐.๐% 
(๑๓) 

๕๐.๐% 
(๑๓) 

- - - ๔.๕๐ 

๕. วิทยำกรอธิบำยเนือ้หำได้ชดัเจน ตรง
ประเดน็ 

๖๙.๒% 
(๑๘) 

๓๐.๘% 
(๘) 

- - - ๔.๖๙ 

๖. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำใน
กำรศกึษำดงูำน 

๓๐.๘% 
(๘) 

๕๓.๘% 
(๑๔) 

๑๕.๔% 
(๔) 

- - ๔.๑๕ 

๗. ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีในกำรศกึษำ
ดงูำน 

๔๖.๒% 
(๑๒) 

๕๓.๘% 
(๑๔) 

- - - ๔.๔๖ 

๘. กำรบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงกำรศกึษำ
ดงูำน 

๓๘.๕% 
(๑๐) 

๖๑.๕% 
(๑๖) 

- - - ๔.๓๘ 

 

ตอนท่ี ๓  ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม 
๑. ดี / มองเห็นภำพน ำไปปรับใช้ได้จริง 
๒. อำจจะมีกำรจดัดงูำนแบบ ๑:๑ เพ่ือศกึษำรำยละเอียดกำรท ำงำน กระบวนกำรอย่ำง
ละเอียด 

 

มติท่ีประชมุ : รับทรำบ 
  



๓.๑.๒ กลุ่มงานพัฒนาและวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โดย ประธานกลุ่มงานฯ 
รำยกำรประชมุกลุม่งำนพฒันำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ                                                            

ครัง้ท่ี ๑๖/๔/๒๕๖๑ วนัพธุท่ี ๑๒ ธนัวำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐น. – ๑๖.๐๐ น.                                                         
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ ๒ อำคำรส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสิต 

โครงกำรท่ีได้พิจำรณำจดัท ำร่วมกนั 
๑. โครงกำรพฒันำหวัเร่ืองใหม ่โดยใช้ google.doc (https://goo.gl/ylnb5v)                                                       

– สมำชิกกลุม่น ำเสนอหวัเร่ืองใหมผ่ำ่นกำรพิจำรณำในท่ีประชมุ จ ำนวน ๑๓ หวัเร่ือง 
๒. โครงกำรแบ่งปันควำมรู้สูช่มุชน ครัง้ท่ี ๕                                                                                            

– อยู่ระหวำ่งรอพิจำรณำโรงเรียน 
๓. โครงกำรรวบรวมฐำนข้อมลูออนไลน์ของห้องสมดุสถำบนัอดุมศกึษำเอกชน     
       – พิจำรณำกำรบอกรับฐำนข้อมลูร่วมกนัในอนำคตและส ำหรับกำรใช้บริกำรระหวำ่ง
ห้องสมดุ  
๔. ศกึษำและดงูำน ห้องสมดุสเีขียว ณ ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสิต 
 

มติท่ีประชมุ : รับทรำบ 
๓.๒ งานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา ครัง้ท่ี ๓๔ 

 ประธำน แจ้งถงึก ำหนดกำรของกำรจดังำนสมัมนำควำมร่วมมือระหวำ่งห้องสมดุ
สถำบนัอดุมศกึษำ ครัง้ท่ี ๓๔  ในวนัท่ี ๓๐-๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ณ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย โดย
ไมม่ีคำ่ลงทะเบียน และมีรูปแบบกำรจดังำนแบบอบรมสมัมนำในวนัแรกและกิจกรรมปฏิบตัิ 
(workshop) ในวนัท่ีสอง ผู้สนบัสนนุจะหลกัคือส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ มีก ำหนดกำร
ดงันี ้ 
วนัพฤหสับดีท่ี ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

8:00 น. – 8:30 น. รับเอกสำร และ ลงทะเบียน 
8:30 น. – 9:15 น. พิธีเปิด กลำ่วต้อนรับ โดย ดร.จอมขวญั  ผลภาษี ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
 กำรบรรยำยและแสดงวิสยัทศัน์ หวัข้อ “กำรอดุมศกึษำในยุคของควำมเปลี่ยนแปลง”   

โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักด์ิ มิตะถำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรพฒันำกำรศึกษำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 

9:15 น. – 9:30 น. พิธีสง่มอบธงเจ้ำภำพ และถ่ำยภำพร่วมกนั 
9:30 น. – 10:00 น. พกัรับประทำนอำหำรว่ำง และเย่ียมชมบธู 

 



วนัพฤหสับดีท่ี ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ (ตอ่) 

10:00 น. – 10:30 น. กำรแสดงวิสยัทัศน์ หวัข้อ “วิสยัทัศน์กำรพฒันำกำรอดุมศกึษำและห้องสมดุแห่งอนำคต” 
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสำวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  อธิกำรบดี มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

10:30 น. – 12:00 น. กำรเสวนำ หวัข้อ “Rethink and Reform: สูบ่ริกำรห้องสมดุเต็มประสทิธิภำพอย่ำงยัง่ยืน” 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อมร เพชรสม  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนวิทยทรัพยำกร จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
ดร. รุจเรขำ วิทยำวุฑฒิกลุ   ผู้อ ำนวยกำรหอสมดุและคลงัควำมรู้มหำวิทยำลยัมหิดล 
ดร. มลวิัลย์ ประดิษฐ์ธีระ    ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด  มหำวิทยำลยัรังสิต 
ดร.อภิรดี  อ ำนรรฆมณี      ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด  มหำวิทยำลยัศรีปทมุ 
อ.ภคพร อ ำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์    ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เรียนรู้และหอสมดุ  มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์ 
ด ำเนินรำยกำรโดย ดร.จอมขวัญ  ผลภำษี   ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุกลำง  มหำวิทยำลยั
หอกำรค้ำไทย 

12:00 น. – 13:00 น. พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 
13:00 น. – 14:30 น. กำรเสวนำ หวัข้อ “PULINET : Resource Sharing Success Stories” 

โดย ศำสตรำจำรย์ ดร. กลุธิดำ ท้วมสขุ 
รองศำสตรำจำรย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบติั   รองอธิกำรบดีวิทยำเขตปัตตำนี 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 
อ.วรำรักษ์ พฒันเกียรติพงศ์  ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรข่ำยงำนห้องสมดุมหำวิทยำลยั
สว่นภูมิภำค 

14.30 น. - 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบนัอดุมศกึษำ 
กลุม่ที่ 1 : ผู้แทนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
กลุม่ที่ 2 : ผู้แทนจำก Library Director Meeting 
กลุม่ที่ 3 : ผู้แทนจำกคณะท ำงำนฝ่ำยต่ำงๆ 
1. คณะท ำงำนฝ่ำยพฒันำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2. คณะท ำงำนฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
3. คณะท ำงำนฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
4. คณะท ำงำนฝ่ำยวำรสำรและเอกสำร 
5. คณะท ำงำนฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศกึษำ 
6. คณะท ำงำนฝ่ำยเทคโนโลยีสำรนิเทศ 
(อำหำรว่ำงบริกำรในห้องประชุม) 

 
  



วนัศกุร์ท่ี ๓๑  พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

8:45 น. - 9:00 น.  รับเอกสำร และ ลงทะเบียน 
9:00 น. - 10.30 น. กำรบรรยำย แบ่งเป็น 2 ห้อง ให้ผู้ เข้ำสมัมนำเลอืกเข้ำในหัวข้อที่สนใจ 

ห้อง 1 
Data Science for library 
transformation 
โดย วิทยำกรผู้ทรงคณุวฒุิ 

ห้อง 2 
Discovery Search for Resource sharing   
โดย อ. ดร.ปำนใจ  ธำรทศันวงศ์  
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อพฒันำกำรศึกษำ 

10.30 น.- 10.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 

10.45 น.- 12.00 น. กำรบรรยำย แบ่งเป็น 2 ห้อง ให้ผู้ เข้ำสมัมนำเลอืกเข้ำในหัวข้อที่สนใจ 

ห้อง 1 
Digital Media Production เทคนิคกำร
สร้ำงสือ่ดิจิทัล ท ำ iMovie  
โดย   วิทยำกรผู้ทรงคุณวฒุิ 
 

ห้อง 2 
MOOC  
โดย  ดร.วรสรวง ดวงจินดำ  มหำวิทยำลยัศรีปทมุ 
       รศ.ดร.แนบบญุ  หนุเจริญ  จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

12:00 น. - 13:00 น. พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 น. - 14.30 น. ปลกุ Passion ปัน้ Performance 
 โดย รศ.ดร.วำสติำ บญุสำธร  สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

14.30 น. - 14.45 น.  รับประทำนอำหำรว่ำง 

14.45 น. - 15.45 น. ปลกุ Passion ปัน้ Performance (ต่อ)  
โดย รศ.ดร.วำสติำ บญุสำธร  สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

15.45 น. - 16.00 น. จบัรำงวลั และ ปิดประชมุ 
 

ประธำน ขอควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองหวัข้อและวิทยำกรท่ีผู้ เข้ำร่วมประชมุสนใจ 
ดร.อภิรดี  อ ำนรรฆมณี เสนอในเร่ืองของกำรตัง้ KPI ควำมคำดหวงัในคณุสมบตัิของ

บรรณำรักษ์ในยคุปัจจบุนั ส่ิงท่ีใช้ชีวดัคณุภำพผลงำนกำรท ำงำนของเรำ 
ประธำน เสนอวำ่ สำมำรถเปลี่ยนหวัข้อจำก Data science เป็นเร่ืองของกำรจดักำรบคุลำกร

ด้ำนบรรณำรักษ์แทน หรือหำกท่ำนใดต้องกำรเสนอวิทยำกรหรือหวัข้อสำมำรถเสนอได้ 
ประธำน เสนอเปลี่ยนหวัข้อของเวลำ ๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ห้องท่ี ๑ เป็น HR กบับรรณำรักษ์

ยคุใหม ่และเสนอช่ือวิทยำกรคือ ดร.นำรีรัตน์ กิติอำษำ จำก วิทยำลยัพยำบำลเซนตห์ลยุส์ ห้องท่ี ๒ ขอ
เติมค ำวำ่ Success และขอเสนอช่ือ อำจำรย์ฉวีวรรณ สวสัดี อดีตผู้อ ำนวยกำร หอสมดุและคลงั
ควำมรู้ มหำวิทยำลยัมหิดล ซึ่งปัจจบุนัร่วมงำนอยู่กบั ดร.ปำนใจ ธำรทศันวงศ์ 



ประธำน ขอควำมคิดเห็นเก่ียวกบัวิทยำกรในช่วงเวลำ ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. ห้อง ๑ Digital 
Media Production เทคนิคกำรสร้ำงสื่อดจิิทลั ท ำ iMovie  

สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน์ ขอเสนอช่ือวิทยำกรในภำยหลงั 
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ขอเสนอช่ือ ดร.พนิตำ  สรุชยักลุวฒันำ 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ ขอเสนอช่ือ อำจำรย์กลุเชษฐ์ เลก็ประยรู 

   

มติท่ีประชมุ : เสนอให้มีกำรแก้ไขดงันี ้
 

9:00 น. - 10.30 น. กำรบรรยำย แบ่งเป็น 2 ห้อง ให้ผู้ เข้ำสมัมนำเลอืกเข้ำในหัวข้อที่สนใจ 
 ห้อง 1 

HR กบับรรณำรักษ์ยคุใหม่ 
โดย ดร.นำรีรัตน์  กิติอำษำ   
      วิทยำลยัพยำบำลเซนต์หลยุส์ 

ห้อง 2 
Discovery Search for Successful Resource 
sharing   
โดย อ. ดร.ปำนใจ  ธำรทศันวงศ์  
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อพฒันำกำรศึกษำ 
      อ.ฉวีวรรณ  สวัสดี คณะท ำงำนด ำเนินงำน
โครงกำรพฒันำเครือข่ำยห้องสมดุมหำวิทยำลยัไทย 
(ThaiLIS) 

10.45 น. - 12.00 น. ห้อง 1 

Digital Media Production 
เทคนิคกำรสร้ำงสื่อดิจิทลั ท ำ 
iMovie  
โดย   ดร.พนิตำ  สรุชยักลุวฒันำ 
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
        อ.กลุเชษฐ์ เลก็ประยรู 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
       วิทยำกรจำก สถำบนักำร
จดักำรปัญญำภิวฒัน์ 

ห้อง 2 

MOOC  
โดย  ดร.วรสรวง ดวงจินดำ  มหำวิทยำลยัศรี
ปทมุ 
       รศ.ดร.แนบบญุ  หนุเจริญ  จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 
  



วาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
๔.๑ ระบบสหบรรณานุกรม (UCTAL) กับความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา

ไทย โดย คุณสมพงษ์ เจริญศิริ ประธานคณะท างานพัฒนาระบบสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศกึษาไทย (UCTAL) ส านักวทิยบริการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม และคณะท างาน คุณเพญ็แข 
ประจงใจ บรรณารักษ์เช่ียวชาญ และท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ ส านักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

คณุสมพงษ์ เจริญศิริ น ำเสนอระบบสหบรรณำนกุรม (UCTAL) ดงันี ้
ควำมเป็นมำ เกิดจำกกลุม่งำน โครงกำรพฒันำเครือขำ่ยระบบห้องสมดุในประเทศไทย (ThaiLIS)  

ภำยใต้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
๑. ให้ทนุสนบัสนนุพฒันำระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ คือ walaiautolib, Alis, Somsuk 
๒. Reference database ฐำนข้อมลู ๑๔ ฐำน  
๓. ระบบสหบรรณำนกุรม UCTAL  
๔. โครงกำร ThaiLIS Digital Collection วิทยำนิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์ งำนวิจยั เช่ือมโยงกบัระบบ 

iThesis แล้ว 
ประธำน สอบถำมวำ่ ในปัจจบุนัใครสำมำรถใช้งำน UCTAL ได้อย่ำงไรบ้ำง 
คณุสมพงษ์ เจริญศิริ ให้ค ำตอบวำ่ ในสว่นของผู้ใช้สำมำรถใช้งำนได้ทกุคน ในสว่นของสถำบนัท่ียงัไม่

เป็นสมำชิกจะสำมำรถเพียงคดัลอกข้อมลู MARC Record  ได้เท่ำนัน้ ในสว่นของสถำบนัท่ีเป็นสมำชิกจะ
สำมำรถลงลกึข้อมลูได้มำกกวำ่นัน้ 

วตัถปุระสงค์ของระบบสหบรรณำนกุรม (UCTAL)  
๑. เพ่ือพฒันำฐำนข้อมลูรำยกำรบรรณำนกุรม  
๒. เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรส ำเนำรำยกำร และใช้ทรัพยำกรร่วมกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓. ลดควำมซ ำ้ซ้อนในกำรจดัท ำรำยกำรบรรณำนกุรม 
๔. หำกสถำบนัใดใช้งำนระบบห้องสมดุอตัโนมตัท่ีิส ำนกัคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.)

ให้ทนุพฒันำ จะสำมำรถใช้งำนร่วมกบั ระบบ UCTAL ได้ 
๕. เพ่ือประโยชน์ในกำรยืมระหวำ่งห้องสมดุ 

  



ขอบเขตของกำรด ำเนินโครงกำร 
   สว่นท่ี ๑ กำรดแูลและให้บริกำรระบบฐำนข้อมลูสหบรรณำนกุรม/ส ำรองและบ ำรุงรักษำข้อมลู 

(๑) ส ำนกัคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.) ให้ทนุสนบัสนนุมหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์
พฒันำระบบ UCTAL เป็นระยะเวลำกวำ่ ๕ ปี จำกเดิมท่ีระบบเคยถกูปลอ่ยทิง้ไว้ ได้มีกำรพฒันำให้
สำมำรถ ปรับปรุง/น ำเข้ำ/ลบ ข้อมลูระเบียน, ปรับปรุง/น ำเข้ำ/ลบ ข้อมลูสมำชิก, จดัท ำ index เพ่ือกำร
ตรวจเช็คซ ำ้ 

(๒) ออกแบบสถำปัตยกรรมระบบ ให้รองรับกำรท ำงำนเพ่ิมขึน้ เชน่ ระบบ UC Connexion 
Client ท่ีคอยควบคมุข้อมลูท่ีถกูน ำเข้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  ระบบ Web OPAC ส ำหรับผู้ใช้บริกำร
ใช้สืบค้น  ระบบ Web service ท่ีจะช่วยให้โปรแกรมเมอร์ของระบบห้องสมดุอตัโนมตัิอ่ืนๆน ำไป
พฒันำเพ่ือเช่ือมโยงกบัระบบ UCTAL 

(๓) กำรตรวจสอบบ ำรุงรักษำและแก้ไขปัญหำในกำรใช้งำนระบบ เข้ำตรวจสอบเคร่ืองแมข่ำ่ย
ท่ีให้บริกำรตำมแผนกำรบ ำรุงรักษำ เพ่ือให้ระบบสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   สว่นท่ี ๒ กำรพฒันำโปรแกรมสนบัสนนุกำรท ำรำยกำรสหบรรณำนกุรม 

(๑) โปรแกรมตรวจสอบและน ำเข้ำระเบียนบรรณำนกุรม (UC Connexion Client) 
(๒) โปรแกรมบริหำรจดักำรกำรให้บริกำรยืมคืนระหวำ่งห้องสมดุ (ILL Management 

System) 
(๓) โปรแกรมสืบค้นฐำนข้อมลูสหบรรณำนกุรมและให้บริกำรยืมระหวำ่งห้องสมดุ (UCTAL 

OPAC And ILL Request) ซึ่งกำรยืมระหวำ่งห้องสมดุจะส ำหรับห้องสมดุท่ีเป็นสมำชิกตำมแตล่ะ
เครือขำ่ยเท่ำนัน้ และสำมำรถก ำหนดนโยบำยกำรให้ยืมของแตล่ะสถำบนัได้ 
   สว่นท่ี ๓ จดัประชมุสมัมนำเพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใยในกระบวนกำรด ำเนินงำนร่วมกนั 

(๑) กำรจดัประชมุเพ่ือชีแ้จงแนวทำงปฏิบตัิและขอบเขตกำรด ำเนินงำนระบบฐำนข้อมลู
สหบรรณำนกุรม 

(๒) กำรจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิำรในระดบัภมูิภำค 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน 
ปัจจบุนัมีห้องสมดุสมำชิก ๘๒ แห่ง บรรณำรักษ์เครือขำ่ย ๒๔๐ คน และมีระเบียนบรรณำนกุรม  

๒ ล้ำนกวำ่ระเบียน ผู้ท่ีน ำเข้ำข้อมลูมำกท่ีสดุคือ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ๓๙๘,๓๑๑ ระเบียน 
กำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมลูและกำรให้บริกำร 
(๑) บรรณำรักษ์ทัว่ไปและบรรณำรักษ์สมำชิก 
      - สำมำรถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมลูระเบียนบรรณำนกุรมให้เป็นมำตรฐำนในระดบั National 

Level ตำม MARC21 โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัและรองรับกบัทกุสถำบนั 



      - สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมลูบรรณำนกุรมได้สะดวกรวดเร็ว โดยกำร Copy&share หรือ Z39.50
หรือ Web API เพ่ือลดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

      - กำรให้บริกำรฝึกอบรมเพ่ือทบทวนควำมรู้ในกำรปฏิบตัิงำน 
(๒) ผู้พฒันำระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ/ผู้ดแูลระบบห้องสมดุสถำบนั 
      - ให้บริกำร API Web Service แก่ผู้พฒันำโปรแกรมสำมำรถน ำไปพฒันำเพ่ือเช่ือมตอ่ระหวำ่ง

ระบบสหบรรณำนกุรมและระบบห้องสมดุอตัโนมตัิของสถำบนั 
      - ให้บริกำร Widget Search เพ่ือน ำไปใช้ในหน้ำจอสบืค้นทรัพยำกรห้องสมดุ 
(๓) ผู้ใช้ทัว่ไป/ผู้ใช้ท่ีเป็นห้องสมดุเครือขำ่ย 
      - สำมำรถสืบค้นรำยกำรทรัพยำกรและท ำกำรขอยืมระหวำ่งห้องสมดุ 
คณุเพญ็แข ประจงใจ แจ้งวำ่ ดรรชนีวำรสำรจะไมน่ ำเข้ำมำในระบบสหบรรณำนกุรม (UCTAL) จะมี

เพียงแค ่Holding ของวำรสำรวิชำกำรและ Online Database ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นได้ และขอใช้บริกำร ILL ได้ 
คณุสมพงษ์ เจริญศิริ  แจ้งวำ่ UCTAL มีกำรพฒันำไปถึงกำรรวบรวม Metadata ของฐำนข้อมลูแบบ

เปิด (Open Access) รวมถึงกำรบอกรับฐำนข้อมลูของส ำนกัคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.) ก็มองวำ่
ควรมีกำรตอ่รองซือ้ Metadata เพ่ือน ำมำให้บริกำรใน UCTAL ดงันัน้หำกสถำบนัใดต้องกำรเข้ำร่วมเป็น
สมำชิกระบบสหบรรณำนกุรม (UCTAL) สำมำรถแจ้งได้ อีกทัง้ระบบสหบรรณำนกุรม (UCTAL) สำมำรถดงึ
รำยงำนสถิติ ได้วำ่มีกำรยืมเท่ำไหร่ น ำเข้ำข้อมลูเท่ำไหร่ 

อำจำรย์อภยั ประกอบผล เสนอวำ่ หำกเรำจะใช้ระบบนี ้เห็นควรให้คณะผู้จดัท ำ Set standard ใหม ่
คณุเพญ็แข ประจงใจ แจ้งวำ่ UC Connexion Client จะเป็นตวัตรวจสอบวำ่ข้อมลูระเบียนท่ีน ำเข้ำ

ถกูต้องตำม MARC21  
อำจำรย์สภุำพร ชยัธมัมะปกรณ์ ให้ควำมเห็นวำ่ เมื่อน ำเข้ำระเบียนข้อมลู ระบบจะตรวจสอบ ISBN 

ก่อน หำกมีสถำบนัหนึ่งใส ่ISBN ถกูต้อง แตใ่สข้่อมลูระเบียนในระดบัต้น และถกูนบัเป็น Master Record ก่อน 
แตม่หำวิทยำลยัมกีำรใสร่ะเบียนข้อมลูในระดบัเชิงลกึ จะไมถ่กูนบัเป็น Master Record  จึงขอสอบถำม
เก่ียวกบัคณุภำพของข้อมลู 

คณุเพญ็แข ประจงใจ แจ้งวำ่ หน้ำท่ีเร่ืองนีเ้ป็นงำนของคณะกรรมกำร UCTAL จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ
ข้อมลู ในหน้ำกำรอพัโหลดข้อมลู จะมีปุ่ มให้กดแจ้งวำ่ Master Record ผิด แตต้่องพิจำรณำวำ่ สถำบนัท่ีเป็น
เจ้ำของนัน้ วิเครำะห์ทรัพยำกรจำกตวัเลม่ท่ีสถำบนัม ี

อำจำรย์สภุำพร ชยัธมัมะปกรณ์ แจ้งวำ่ ไมพ่ดูถงึเร่ืองถกูหรือผิด แตต้่องกำรทรำบถึงคณุภำพของ
ข้อมลูวำ่จะจดักำรอย่ำงไรให้มีคณุภำพท่ีดี 

คณุเพญ็แข ประจงใจ ตอบวำ่ ระบบจะมกีฎของกำร ปรับปรุงข้อมลู เมื่ออพัโหลดข้อมลู 
อำจำรย์สภุำพร ชยัธมัมะปกรณ์ สอบถำมวำ่ ภำษำจีนมีปัญหำหรือไม ่



คณุเพ็ญแข ประจงใจแจ้งวำ่ ไมม่ีปัญหำ 
ประธำน สอบถำมวำ่ จะมีกำรฝึกอบรมให้หรือไม ่
คณุเพญ็แข ประจงใจ แจ้งวำ่ มี รวมถึงระบบรองรับกำรลงรำยกำรแบบ RDA ด้วย 
ประธำน แจ้งวำ่ เมื่อทกุท่ำนเหน็ชอบในหลกักำร ท่ีมหำวิทยำลยัเอกชนจะได้เข้ำร่วม จะน ำเสนอในท่ี

ประชมุสมำคมสถำบนัอดุมศกึษำเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) วนัท่ี ๒๑ ธนัวำคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจำรณำ
หลกักำร เมื่อเห็นชอบแล้ว จะต้องท ำรำยช่ือสถำบนัท่ีจะเข้ำร่วมเป็นล ำดบัตอ่ไป 

ประธำน สอบถำมรำคำกำรบอกรับ 
คณุสมพงษ์ เจริญศิริ  แจ้งวำ่ อยู่จ ำนวนขนำดของข้อมลูระเบียน แตห่ำกสถำบนัใดท่ีใช้ระบบห้องสมดุ

อตัโนมตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.) จะไมม่ีคำ่ใช้จ่ำยด้ำนระบบ จะมีเพียงคำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนฐำนข้อมลู คำ่ถ่ำยโอนข้อมลู 

ประธำน ขอให้วิทยำกรสง่ข้อมลูคำ่ใช้จ่ำยให้กบัทีมเลขำ 
อำจำรย์อภยั ประกอบผล มองวำ่ กำรบอกรับฐำนข้อมลูควรบอกรับในระดบัประเทศ 
ประธำน แจ้งวำ่ เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.) เห็นควำมส ำคญัในเร่ือง

ของกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกนั แตใ่นเร่ืองของกำรซือ้นัน้ยงัอยู่ในขัน้ตอนถดัไป ในตอนนีท้่ำนอยำกให้ใช้ร่วมกนั 
อย่ำงน้อยคือสำมำรถสืบค้นได้ หรือใช้  Fulltext ได้ หำกท ำมำได้ก็สำมำรถใช้กำรยืมระหวำ่งห้องสมดุ โดยไม่
ขดัตอ่ข้อสญัญำ (License Agreement) 

 
มติท่ีประชมุ : รับทรำบ 

 

๔.๒ รายงานความคืบหน้า เร่ือง ความร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกันของสมาชกิส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาและสมาชกิสมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 
ผ่านระบบ EBSCO Discovery Service (EDS) 

บริษัท EBSCO แจ้งควำมคืบหน้ำ ในเร่ืองควำมร่วมมือในกำรแบ่งปันทรัพยำกรสำรสนเทศระหวำ่ง
คณะอนกุรรมกำรพฒันำระบบและเครือขำ่ยห้องสมดุสถำบนัอดุมศกึษำเอกชน (อพส.) กบัมหำวิทยำลยัของรัฐ
วำ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.) ยินยอมให้สถำบนัในเครือขำ่ย อพส. สำมำรถใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศร่วมกนัได้ผำ่นกลอ่ง EDS ในสว่นของเอกสำรยืนยนันัน้อยูใ่นขัน้ตอนอนมุตัจิำกเลขำธิกำรส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ แตก่ลุม่ อพส.ต้องแจ้งช่ือสถำบนัท่ีต้องกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกนั ซึ่ง
บริษัทได้แจ้งรำยช่ือไปทัง้หมด ๙ สถำบนัก่อนได้แก่ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
มหำวิทยำลยัศรีปทมุ มหำวิทยำลยัรังสิต มหำวิทยำลยัธรุกิจบณัฑิตย์ มหำวิทยำลยัสยำม มหำวิทยำลยัพำยพั 
มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช มหำวิทยำลยักรุงเทพธนบรีุ มหำวิทยำลยัดงักลำ่วจะสำมำรถใช้ทรัพยำกรร่วมกบั
ของมหำวิทยำลยัรัฐได้ก่อน โดยคำดวำ่สำมำรถใช้ได้ภำยในเดือนมกรำคม ๒๕๖๒  



ตวัอย่ำงกำรสืบค้น เมื่อผู้ใช้สืบค้นใน EDS แล้ว แตส่ถำบนัท่ีสืบค้นไมม่ีทรัพยำกรออนไลน์ท่ีผู้ใช้
ต้องกำร ผู้ใช้สำมำรถเลือกท่ี “Check Thailand Network” ระบบจะแสดงข้อมลูวำ่มีสถำบนัใดบ้ำงท่ีมี
ทรัพยำกรออนไลน์ท่ีผู้ใช้ต้องกำรให้บริกำรอยู่บ้ำง ผู้ใช้สำมำรถสง่ค ำร้องออนไลน์ไปท่ีบรรณำรักษ์ได้และ
บรรณำรักษ์จะท ำหน้ำท่ีขอยืมจำกสถำบนัท่ีมทีรัพยำกรออนไลน์ท่ีผู้ใช้ต้องกำร เน่ืองจำกในแตล่ะสถำบนัมี
ระเบียบกำรให้ข้อมลูไมเ่หมือนกนั เช่น บำงสถำบนัให้ใช้ฟรี บำงสถำบนัมีคำ่ใช้บริกำร ท ำให้บรรณำรักษ์
สำมำรถเลือกได้วำ่จะขอยืมจำกสถำบนัปลำยทำงใดท่ีนโยบำยเกือ้หนนุท่ีสดุ ในสว่นของแบบฟอร์มค ำร้องขอ
ยืมสำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมลูให้ตำมควำมต้องกำรของแตล่ะสถำบนั โดยทำงบริษัทจะท ำแบบฟอร์มให้
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

มหำวิทยำลยัสยำม สอบถำมวำ่ สถำบนั A กบั B สำมำรถตกลงระเบียบระหวำ่งสถำบนัเองได้หรือไม ่ 
บริษัท ตอบวำ่ ไมส่ำมำรถท ำได้ 
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วาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 
๕.๑ ก าหนดการประชมุครัง้ท่ี ๕/๒๕๖๒ 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 

       (นำงสำวปนดัดำ บญุสิงห์) 
       ผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

 
          (นำงศนัสนีย์ อดทน) 
       ผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

 
 (นำงสำวจฑุำมำศ ดษุฎีสนุทรสกลุ) 
       ผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

 
          (นำยธนวฒัน์ ม่ิงมณี) 
       ผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

     
         (ดร.จอมขวญั ผลภำษี) 

                       ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชมุ 
 


