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รายนามคณะอนุกรรมการท่ีเข้าประชุม 

๑. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง 

(ดร. จอมขวญั  ผลภาษี)  

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  ประธาน 

๒. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุและเทคโนโลยี  

(อาจารย์ประชมุพร นิรัติศยกลุ) 

มหาวิทยาลยัชินวตัร อนกุรรมการ 

๓. ผู้ อํานวยการศนูย์เรียนรู้และหอสมดุ 

(อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์) 

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ อนกุรรมการ 

๔. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

 (อาจารย์ประกอบเกียรติ ตงัคณะสิงห์)                                                   

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น อนกุรรมการ 

๕. ผู้ อํานวยการสํานกัทรัพยากรสารสนเทศ 

(อาจารย์สธุน  สภุาวงศ์) 

มหาวิทยาลยัสยาม  อนกุรรมการ 

๖. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อ.เบญจภรณ์ อนนัต์วณิชย์ชา) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั อนกุรรมการ 

๗. ผู้ อํานวยการหอสมดุ 

(ดร.นารีรัตน์ กิติอาษา) 

วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ อนกุรรมการ 

๘. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

(อาจารย์เยาวภานี  รอดเพ็ชร) 

วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก  อนกุรรมการ 

๙. ผู้ อํานวยการ สํานกัสง่เสริมวิชาการ 

(อาจารย์รําพึง กล่ินชัน้)  (แทน) 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  อนกุรรมการ 

๑๐. หวัหน้าศนูย์วิทยบริการ 

(อาจารย์สพิุศ  บายคายคม) 

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น   อนกุรรมการ 

๑๑. อาจารย์ศนัสนีย์       อดทน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  เหรัญญิก 

๑๒. อาจารย์ปนดัดา       บญุสิงห์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  เลขานกุาร 

๑๓. อาจารย์จฑุามาศ     ดษุฎีสนุทรสกลุ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  ผู้ช่วยเลขาฯคนท่ี 1 

๑๔. อาจารย์ธนวฒัน์      ม่ิงมณี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  ผู้ช่วยเลขาฯคนท่ี 2 



๑๕. อาจารย์ปนดัดา            บญุสิงห์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ประธานกลุม่งานบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผศ.ดร.ใกล้รุ่ง                สามารถ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยากร 

๒. อาจารย์ณฐัธยาน์          ศรีตา่ยขํา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๓. อาจารย์อชัฌา              เจิมปี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๔. อาจารย์พิชญา              ศรีสนุทรศิริ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๕. อาจารย์นิรัญชรา           ศรีนกุลู สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  ผู้เข้าร่วมประชมุ 

๖. อาจารย์พชร                  แก้วเสมา วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก  ผู้เข้าร่วมประชมุ 

  



รายนามคณะอนุกรรมการท่ีลาประชุม 

๑. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(ดร.อภิรดี อํานรรฆมณี)   

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตบางเขน  รองประธานคนท่ี 1 

๒. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

(ดร.มลิวลัย์  ประดษิฐ์ธีระ) 

มหาวิทยาลยัรังสิต รองประธานคนท่ี 2 

๓. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุและพืน้ท่ีการ

เรียนรู้ 

(อาจารย์อฏัฐิภา จลุพิสิฐ) 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ อนกุรรมการ 

๔. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

(ผศ. ดร.สวิุมล  วงศ์สิงห์ทอง) 

มหาวิทยาลยัเกริก  อนกุรรมการ 

๕. ผู้ อํานวยการสํานกับรรณสาร   

(อาจารย์บญุญาพร มารุ่งเรือง) 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต อนกุรรมการ 

๖. ผู้ อํานวยการศนูย์วิทยบริการและหอสมดุ  

(อาจารย์นิพรรณ  ทฬัหะกลุธร) 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  อนกุรรมการ 

๗. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์กลุยา สขุพงษ์ไทย) (แทน)  

มหาวิทยาลยัธนบรีุ อนกุรรมการ 

๘. ผู้ อํานวยการฝ่ายหอสมดุกลาง  

(อาจารย์รุ่งลาวลัย์  ทพัมีบญุ)   

มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต อนกุรรมการ 

๙. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง  

(อาจารย์นนัทิยา  จรูญแสง)  

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย อนกุรรมการ 

๑๐. ผู้ อํานวยการศนูย์วิทยบริการและหอสมดุ  

(อาจารย์นิพรรณ  ทฬัหะกลุธร) 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  อนกุรรมการ 

๑๑. อาจารย์ศิริรัตน์            บญุเตาช ู มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ประธานกลุม่งาน

พฒันา 

และวิเคราะห์

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

    

 



รายนามคณะอนุกรรมการท่ีไม่มาประชุม 

๑. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุและสารสนเทศ 

(อาจารย์สวุคนธ์ ศิริวงศ์วรวฒัน์) 

มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ท่ีปรึกษา 

๒. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์สจิุตรา แร่มี)  

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ  อนกุรรมการ 

๓. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์ปาณิสรา ณ ราช) 

มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมิู อนกุรรมการ 

๔. หวัหน้าฝ่ายวิทยบริการ (ห้องสมดุ) มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยี

อีสเทิร์น 

อนกุรรมการ 

๕. ผู้ อํานวยการศนูย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(อาจารย์จกัรพนัธ์   จนัทร์เขียว) 

มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา อนกุรรมการ 

๖. หวัหน้าสว่นหอสมดุ  

(อาจารย์ธีรศกัดิ ์ เยน็อรุา) 

มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น อนกุรรมการ 

๗. ผู้ อํานวยการห้องสมดุและสารสนเทศ 

(อาจารย์พฤทธ์ิ  ภาศรี) 

มหาวิทยาลยัตาปี อนกุรรมการ 

๘. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ   

(อาจารย์สรัญญา  รุจิเรขเรืองรอง) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   อนกุรรมการ 

๙.  หวัหน้าศนูย์บรรณสารและส่ือการศกึษา 

(อาจารย์ปรียกาญจน์ ใจสอาด)                                                       

มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่ อนกุรรมการ 

๑๐. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์ธนศกัดิ์  เมืองเจริญ) 

มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด อนกุรรมการ 

๑๑. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการและ

สารสนเทศ 

(อาจารย์วีระกลุ สวิุบลูย์ทรัพย์) 

มหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก อนกุรรมการ 

๑๒. หวัหน้างานสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเนชัน่   

(ศนูย์การศกึษาเนชัน่ทาวเวอร์ กรุงเทพ) 

อนกุรรมการ 

๑๓. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์มาลีรัชต์  ฉานสงูเนิน) 

มหาวิทยาลยัปทมุธานี อนกุรรมการ 

    



๑๔. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์มยรีุ ยาวิลาศ) 

มหาวิทยาลยัพายพั อนกุรรมการ 

๑๕. หวัหน้าห้องสมดุ  

                                                      

มหาวิทยาลยัพิษณโุลก อนกุรรมการ 

๑๖. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ  

(อาจารย์อิบรอเฮม หะยีสาอิ) 

มหาวิทยาลยัฟาฏอนี อนกุรรมการ 

๑๗. หวัหน้าสํานกัวิทยบริการ  

(อาจารย์วณิชากร แก้วกนั)                                                        

มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  อนกุรรมการ 

๑๘. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์รุจกา สถิรางกรู)                                                        

มหาวิทยาลยัภาคกลาง อนกุรรมการ 

๑๙. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการและ

สารสนเทศ 

(อาจารย์ประกายรัตน์  ใจเท่ียง) 

มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อนกุรรมการ 

๒๐. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ     

                                                        

มหาวิทยาลยัราชธานี  อนกุรรมการ 

๒๑. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์ดาราวรรณ  เจียมเพ่ิมพนู)  

มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์   อนกุรรมการ 

๒๒. ผู้ อํานวยการสํานกับรรณสารและสารสนเทศ 

(อาจารย์จิตชญา กรสนัเทียะ) 

มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ อนกุรรมการ 

๒๓. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

                                                        

มหาวิทยาลยัเวบ็สเตอร์(ประเทศไทย) อนกุรรมการ 

๒๔. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

(อาจารย์จิรา นกงาม)                                                        

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ   วิทยาเขตชลบรีุ  อนกุรรมการ 

๒๕. ผู้ อํานวยการศนูย์บรรณสารสนเทศ  

(อาจารย์สภุาพร ชยัธมัมะปกรณ์)  

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ อนกุรรมการ 

๒๖. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

(อาจารย์จิรี  สขุมาตย์)                                                        

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  อนกุรรมการ 

๒๗. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง  

(อาจารย์ชายไหว  วิตยากร) 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ อนกุรรมการ 

    



๒๘. หวัหน้าฝ่ายวิทยทรัพยากร                           

(อาจารย์ดาหวนั ธงศรี) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา  อนกุรรมการ 

๒๙. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ   วิทยาลยัเชียงราย   อนกุรรมการ 

๓๐. บรรณารักษ์ 

(อาจารย์จฑุารุช  รุทระกาญจน์) 

วิทยาลยัดสิุตธานี อนกุรรมการ 

๓๑. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  

(อาจารย์ชาญยทุธ ชสูวุรรณ) 

วิทยาลยัทองสขุ อนกุรรมการ 

๓๒. หวัหน้าห้องสมดุ  

(อาจารย์จไุรรัตน์ จนัทร์เกษ) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพนมวนัท์ อนกุรรมการ 

๓๓. ผู้ อํานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ส่ือการศกึษา   

(ดร.พวงรัตน์ จินพล) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใต้ อนกุรรมการ 

๓๔. หวัหน้าสํานกัหอสมดุ           วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม อนกุรรมการ 

๓๕. ผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ   

( นางสาวพริมา  กลุนอก) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม อนกุรรมการ 

๓๖. หวัหน้าห้องสมดุ   

( นายกิตติพงษ์  เขียววิสยั) 

วิทยาลยันอร์ทเทิร์น อนกุรรมการ 

๓๗. หวัหน้าห้องสมดุ 

(ผศ.กสุลวฒัน์ คงประดิษฐ์) 

วิทยาลยันานาชาตเิซนต์เทเรซา  อนกุรรมการ 

๓๘. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ   

(อาจารย์อภยั  ประกอบผล) 

วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย   อนกุรรมการ 

๓๙. หวัหน้าห้องสมดุ                     วิทยาลยัพทุธศาสนานานาชาติ  อนกุรรมการ 

๔๐. หวัหน้าห้องสมดุ          วิทยาลยัพิชญบณัฑิต อนกุรรมการ 

๔๑. หวัหน้าห้องสมดุ                                                     วิทยาลยัสนัตพล อนกุรรมการ 

๔๒. หวัหน้าหอสมดุ  วิทยาลยัแสงธรรม อนกุรรมการ 

๔๓.  หวัหน้าห้องสมดุ  

(อาจารย์ประสิทธิชยั  เดชขํา)  (แทน) 

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลําปาง อนกุรรมการ 

๔๔. หวัหน้าห้องสมดุ   

(อาจารย์อญัมณี  ศรีวชัรินทร์) 

สถาบนัรัชต์ภาคย์ อนกุรรมการ 

    



๔๕. หวัหน้าห้องสมดุ   

(อาจารย์ธนัยพร  เปรมปรี) 

สถาบนัอาศรมศลิป์  อนกุรรมการ 

๔๖. อาจารย์เพ่ิมทรัพย์      ศรีสวุรรณ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ รองประธานกลุม่

งานพฒันา 

และวิเคราะห์

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

 

  



เปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ดร.จอมขวญั ผลภาษี ประธาน คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุสถาบนั 

อดุมศกึษาเอกชน กลา่วต้อนรับทกุท่านและขอขอบคณุห้องสมดุ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ท่ีให้ความ

อนเุคราะห์เป็นเจ้าภาพสถานท่ี   

อาจารย์พรวิทย์ พชัรินทร์ตนะกลุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กลา่วขอบคณุท่ีคณะทํางานให้เกียรติมา

ประชมุท่ีสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ และขออภยัสําหรับความไมส่ะดวกในเร่ืองท่ีจอดรถท่ีไมเ่พียงพอ 

เน่ืองจากมีงาน CP ALL Innovation Days 2019 ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมงานกวา่หนึ่งพนัคน จากนัน้กลา่วให้โอวาท

เก่ียวกบัการผลกัดนัให้นกัศกึษามีแนวคิดในด้านนวตักรรมท่ีมากขึน้ 

 

วาระท่ี ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  ปีวาระ ๒๕๖๓-๒๕๖๕   

ดร.พรชยั มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม ได้รับแตง่ตัง้ดํารงตําแหน่ง นายกสมาคม

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  ปีวาระ ๒๕๖๓-๒๕๖๕  ในขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่ง

จดัตัง้กรรมการบริหารสมาคมฯ  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

๑.๒. ความคืบหน้าการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ 

และเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับสํานักงานวทิยทรัพยากร  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 หลงัจากการเลือกตัง้ประธาน อพส. วาระใหมเ่สร็จสิน้ จะมีการนดัประชมุร่วมกบั 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม เพ่ือหารือความคืบหน้าในเร่ืองความร่วมมือระหวา่ง อพส.  

 กบัสํานกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองการงานการประชุมครัง้ท่ี ๔/๒๕๖๒ 

- 
 

วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

๓.๑ การดาํเนินงานของกลุ่มงาน ๒ กลุ่ม 

๓.๑.๑ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ประธานกลุ่มงานฯ 

- 

๓.๑.๒ กลุ่มงานพัฒนาและวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โดย ประธานกลุ่มงานฯ 

- 



๓.๒ สรุปงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ท่ี ๓๔ 

 งานสมัมนาความร่วมมือระหวา่งห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ครัง้ท่ี ๓๔ ประธาน 

ขอมอบกําไรในการจดังาน ให้ อพส. เป็นจํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน)   

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

วาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

๔.๑ การเลือกประธานคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน (อพส.) ชุดท่ี ๑๗ 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุเสนอช่ือผู้ อํานวยการ/หวัหน้าห้องสมดุ เพ่ือทําการเลือกตัง้ประธาน อพส. ชดุ

ท่ี ๑๗ โดยมีการรับรองช่ือจากท่ีประชมุ 

ดร.จอมขวญั ผลภาษี  เสนอช่ือ อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 

อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ เสนอช่ือ ดร.จอมขวญั ผลภาษี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

อาจารย์เบญจภรณ์ อนนัตว์ณิชย์ชา เสนอช่ือ ดร.มลัลิวลัย์ ประดิษฐ์ธีระ มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประธานฯ มอบหมายให้ ทีมเลขา จดัทําแบบเลือกตัง้ สง่ทางจดหมายให้กบัทกุสถาบนั เพ่ือทําการ

เลือกตัง้ 

อาจารย์ ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ ขอให้เป็นการเลือกตัง้ออนไลน์ บน Google Form  

 

มติท่ีประชุม : ประธานฯ มอบหมายให้ ทีมเลขา จดัทําแบบเลือกตัง้สง่ทางจดหมายให้กบัทกุ

สถาบนั และ จดัทําแบบเลือกตัง้ออนไลน์บน Google Form เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัสถาบนัท่ีสะดวกใช้การ

เลือกตัง้แบบออนไลน์ 
 

  



วาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๕.๑ การบรรยาย เร่ือง ระบบการจัดอันดับมหาวทิยาลัยโลก โดย ผศ.ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวเิคราะห์ข้อมูล มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 

 
 

วิทยากรบรรยายถงึระบบ Ranking วา่ ระบบ Ranking ถกูบนัทกึโดยหลายสถาบนั โดยแตล่ะสถาบนั

อาจจะมีตวัชีว้ดัท่ีเหมือนหรือแตกตา่งกนัได้  ซึ่ง Ranking นัน้มีความสําคญัท่ีช่วยสะท้อนคณุภาพของ

มหาวิทยาลยั/สถาบนัอดุมศกึษา ในหลายๆด้าน และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเปรียบเทียบมหาวิทยาลยั/

สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนๆ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ซึ่งผลของการวดัระดบั Ranking จะช่วย

พฒันาแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั ในปัจจบุนัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เข้าร่วม 

World University Ranking อยู่ ๓ สถาบนั ได้แก่ The QS World University Rankings, The Times Higher 

Education World University Rankings (THE),  U-MULTIRANK  

  



 

 
 

• The QS World University Rankings เป็นเคร่ืองมือจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลกท่ีมีตวัชีว้ดัน้อย

ท่ีสดุ เพียง ๖ ตวัชีว้ดั ซึ่ง QS World University Rankings 2020 ประกาศผลเดือนมิถนุายน  

  พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมหาวิทยาลยัไทยได้รับการจดัอนัดบัทัง้หมด ๙ มหาวิทยาลยั โดยจะมีการจดัอนัดบั 

๑-๕๐๐ อย่างละเอียด แตห่ลงัจากนัน้จะถกูจดัอนัดบัเป็นกลุม่ๆ เน่ืองจากคะแนนไมต่า่งกนัอย่างมี

นยัยะสําคญั  

 

 
 

 



 
ในสว่นของตวัชีว้ดั  The QS World University Rankings จะเน้นช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัเป็น

หลกั ตวัชีว้ดัท่ี ๑ Academic Reputation คือ ช่ือเสียงในแวดวงวิชาการ และตวัชีว้ดัท่ี ๒ Employer 

Reputation คือ ช่ือเสียงในมมุมองของสถานประกอบการ ให้คะแนนนํา้หนกัรวมกนัท่ีร้อยละ ๕๐  

ตวัชีว้ดัท่ี ๑ Academic Reputation จะเกิดจากการสง่แบบสอบถามให้กบันกัวิชาการทัว่โลก โดย

คะแนนจากผู้โหวตมีความแตกตา่งกนัคือ หากผู้โหวตเป็นคนไทย จะนบัเป็น ๑ คะแนน หากผู้โหวต

เป็นชาวตา่งชาติ จะนบัเป็น ๖ คะแนน ดงันัน้หากต้องการเพ่ิมคะแนนในสว่นนีค้วรจะมีการทําวิจยั

ร่วมกบันกัวิชาการจากสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียง โดยเฉพาะกบัชาวตา่งชาติ ซึ่งมหาวิทยาลยัจะต้องสง่

รายช่ือสถาบนัท่ีต้องการให้สง่แบบสอบถาม จํานวน ๔๐๐ รายช่ือ ให้กบัทาง QS 

ตวัชีว้ดัท่ี ๒ Employer Reputation มาจากความคิดเหน็ของสถานประกอบการ โดยจะสอบวา่

บณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัใดมีคณุภาพและประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ดงันัน้มหาวิทยาลยัจะต้องผลิต

บณัฑิตท่ีตรงกบัความต้องการของตลาด  มหาวิทยาลยัจะต้องสง่รายช่ือสถานประกอบการท่ีรับ

บณัฑิตของมหาวิทยาลยัเข้าทํางานมาก ท่ีต้องการให้สง่แบบสอบถาม จํานวน ๔๐๐ รายช่ือ ให้กบั

ทาง QS ซึ่งตวัชีว้ดันี ้ผู้โหวตจากประเทศไทยและชาวตา่งชาติจะคดิคะแนนไมต่า่งกนั 

ตวัชีว้ดัท่ี ๓ Citations/Faculty คือ อตัราการถกูอ้างถึงในงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ใน Scopus โดยมีการ

นบัระยะเวลา ๕ ปี ย้อนหลงั เฉล่ียตอ่จํานวนอาจารย์ ๑ ทา่น ดงันัน้หากมหาวิทยาลยัมีอาจารย์

จํานวนมาก คา่ Citations ก็จําเป็นจะต้องมากตาม จึงต้องให้อาจารย์กระตือรือร้นในการทํางานวิจยัท่ี

มีคณุภาพ เพ่ือให้มีการถกูนําไปใช้อ้างอิง 

ตวัชีว้ดัท่ี ๔ Faculty Student คือ สดัสว่นของอาจารย์ตอ่นกัศกึษา เพ่ือการเรียนการสอนท่ีมี

คณุภาพ คา่เฉล่ียของโลก คือ ๑ : ๑๐ 

ตวัชีว้ดัท่ี ๕ International Faculty คือ สดัสว่นของอาจารย์ตา่งชาต ิ

ตวัชีว้ดัท่ี ๖ International Students คือ สดัสว่นของนกัศกึษาตา่งชาติ  



 
- QS Asia Rankings  เป็นเคร่ืองมือจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัในทวีปเอเชียท่ีมีตวัชีว้ดัทัง้หมด ๑๑ 

ตวั โดยมีตวัชดัวดั ๖ ตวัแรกคล้ายกบั The QS World University Rankings ยกเว้นตวัชีว้ดัท่ี ๓  

Citations per Paper จะเฉล่ียตอ่งานตีพิมพ์ ๑ ฉบบั  

ตวัชีว้ดัท่ี ๗ Papers per Faculty จํานวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมลู Scopus ตอ่อาจารย์ ๑ ท่าน 

ตวัชีว้ดัท่ี ๘ Inbound Exchange สดัสว่นการรับนกัศกึษาตา่งชาติเข้ามาเรียน 

ตวัชีว้ดัท่ี ๙ Outbound Exchange สดัสว่นการสง่นกัศกึษาไทยไปเรียนตา่งประเทศ 

ตวัชีว้ดัท่ี ๑๐ Staff with PhD สดัสว่นจํานวนอาจารย์วฒิุปริญญาเอก 

ตวัชีว้ดัท่ี ๑๑ International Research Network  สดัสว่นการตีพิมพ์ผลงานร่วมกบัชาวตา่งชาต ิ

 

 
 

 



 
•    The Times Higher Education World University Rankings (THE) เป็นเคร่ืองมือจดัอนัดบั

มหาวิทยาลยัโลกจากประเทศองักฤษ มีความละเอียดมากกวา่ QS ซึ่งผลการจดัอนัดบัลา่สดุจะมี

เพียงมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัวิจยั THE จะมีตวัชีว้ดัทัง้หมด ๕ ด้าน แตล่ะด้านจะมี

ตวัชีว้ดัย่อยลงไปอีก โดยใช้การสง่แบบสอบถามเช่นเดียวกนั 

  ตวัชีว้ดัท่ี ๑ Teaching วดัจากช่ือเสียงในการด้านการสอน จํานวนนกัศกึษาปริญญาเอก 

สดัสว่นของอาจารย์และนกัศกึษา รวมถึงรายได้ของมหาวิทยาลยั 

  ตวัชีว้ดัท่ี ๒ Research วดัจากช่ือเสียงในการตีพิมพ์ รายได้จากการตีพิมพ์ ในฐานข้อมลู 

Scopus 

  ตวัชีว้ดัท่ี ๓ Citations 

ตวัชีว้ดัท่ี ๔ International Outlook 

ตวัชีว้ดัท่ี ๕ Industry Income 

ข้อจํากดัของ THE World University Ranking 

        - ต้องมีการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 

-  มีการตีพิมพ์ Publication มากกวา่ ๑,๐๐๐ ภายใน ๕ ปี ย้อนหลงั (ไมน้่อยกวา่ ๑๕๐ ตอ่ปี) 

ในฐานข้อมลู Scopus 

- หวัข้อผลงานวิจยัต้องมีความสหวิทยาการ ไมค่วรทําหวัข้อใดหวัข้อหนึ่งเกินร้อยละ ๘๐ ของ

ผลงานตีพิมพ์ 

   

  



 
•   U-MULTIRANK เป็นเคร่ืองมือจดัอนัดบัท่ีดําเนินการโดยนกัวิชาการจากสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ใน

ทวีปยโุรป ประเมินมหาวิทยาลยัตา่งๆ โดยแยกเป็นสาขาและเปรียบเทียบมหาวิทยาลยัตา่งๆท่ีเข้า

ร่วมในสาขาเดยีวกนั มีตวัชีว้ดักวา่ ๓๐ ตวัชีว้ดั ซึ่งเป็นการจดัอนัดบัท่ีไมใ่ชก่ารมองเป็นลําดบั แต่

จะบอกผลเป็นคณุภาพแทน โดยเป็นการประเมินในระดบัหลกัสตูร ซึ่งทาง  U-MULTIRANK จะมี

การประกาศวา่ในปีนัน้ๆ จะมีการประเมินในหลกัสตูรสาขาใด แล้วจึงให้ทางมหาวิทยาลยัสง่

หลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัสาขานัน้ๆ ให้กบั U-MULTIRANK เพ่ือรับการประเมินทัง้ ๕ ด้าน ดงันัน้การ

ประเมินจะเป็นการประเมินในบริบทสาขาเดียวกนั ทัว่โลก ทําให้มหาวิทยาลยัได้เห็นผลการ

ประเมินวา่ตนเองอยูใ่นระดบัใด   

ด้านท่ี ๑ Teaching & Learning คอื อตัราการสําเร็จการศกึษาของนกัศกึษาปริญญาตรี 

ปริญญาโท และอตัราเวลาในการสําเร็จการศกึษาตามเวลาท่ีกําหนด 

ด้านท่ี ๒ Research คือ อตัราการถกูอ้างอิงของงานวิจยั ในฐานข้อมลู ISI ทัง้หมด และอตัรา

การอ้างอิงเม่ือเทียบกบัจํานวนอาจารย์ อตัราทนุวิจยัภายนอก จํานวนงานวิจยัท่ีถกูอ้างอิงสงูสดุ 

ความสหวิทยาการของงานวิจยั   

ด้านท่ี ๓ Knowledge Transfer  คือ การตีพิมพ์งานวิจยัร่วมกบัอตุสาหกรรม รายได้

ภาคเอกชน จํานวนสิทธิบตัรนานาชาติ จํานวนงานวิจยัท่ีถกูอ้างอิงสําหรับสิทธิบตัรโลก จํานวน

บริษัทของบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา 

ด้านท่ี ๔ International Orientation คือ หลกัสตูรปริญญาตรีนานาชาติ ปริญญาโทนานาชาติ 

อตัราการไปตา่งประเทศของนกัศกึษา จํานวนอาจารย์ตา่งชาติ จํานวนผลงานตีพิมพ์ท่ีทําร่วมกบั

ตา่งชาติ จํานวนนกัศกึษาตา่งชาต ิ



ด้านท่ี ๕ Regional Engagement คือ ความมีสว่นร่วมร่วมกบัภมิูภาค (๕๐ กิโลเมตรจาก

มหาวิทยาลยั)  การตีพิมพ์ผลงานร่วมกบัอตุสาหกรรมในภมิูภาค จํานวนนกัศกึษาท่ีทํางานใน

ภมิูภาค รายได้จากในภมิูภาค  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

๕.๒ Taylor and Francis Journals for Thailand Private Universities โดย Ms. Lee Lee Pui 

บริษัทนําเสนอโมเดลการบอกรับ Taylor and Francis Journals สําหรับภาคี อพส. โดยขอให้

มีสมาชิกภาคีไมต่ํ่ากวา่ ๕ สถาบนั จํานวน ๓ โมเดล ดงันี ้ 

๑. Model 1 : Library Collection  

• ใช้งานได้แค ่Collection ท่ีเลือกบอกรับ 

• ให้บริการวารสารตัง้แตปี่ ค.ศ. ๑๙๗๗-๒๐๑๙ (ปัจจบุนั) 

• บอกรับเป็นรายปี (มกราคม-ธนัวาคม) 

• แบ่งออกเป็น ๓ Collection 

     ๑.๑ Science and Technology Library Collection ราคา US$ 24,020 ครอบคลมุ 

๕ หวัเร่ือง จํานวน ๕๒๔ ช่ือวารสาร (ความคุ้มคา่รวมทัง้หมด US$ 1.15m) 

       - Chemistry 

       - Engineering, Computing & Technology 

       - Biological, Earth Sciences & Environmental Food Science 

       - Mathematics & Statistics 

       - Physics 

     ๑.๒ Social Sciences & Humanities Library Collection ราคา US$ 30,617 

ครอบคลมุ ๑๔ หวัเร่ือง จํานวน ๑,๔๖๔ ช่ือวารสาร 

(ความคุ้มคา่รวมทัง้หมด  US$ 1.17m) 

       - Anthropology, Archaeology and Heritage 

       - Arts & Humanities 

       - Business Management & Economics 

       - Criminology & Law 

       - Education 

       - Geography, Planning, Urban & Environment 



       - Library & Information Science 

       - Media, Cultural & Communication Studies 

       - Mental Health & Social Care 

       - Politics, International Relations & Area Studies 

       - Psychology 

       - Sociology & Related Disciplines 

       - Sport, Leisure & Tourism 

       - Strategic, Defense & Security Studies 

     ๑.๓ Medical Library Collection ราคา US$ 17,127 ครอบคลมุ ๔ หวัเร่ือง จํานวน 

๑๙๘  ช่ือวารสาร (ความคุ้มคา่รวมทัง้หมด US$ 500k) 

       - Allied & Public Health 

       - General Medicine & Dentistry 

       - Clinical Psychiatry & Neurosciences 

       - Pharmaceutical Science & Toxicology 

   

  



๒. Model 2: Subject Collections  

• เข้าถึงได้แคห่วัเร่ืองท่ีบอกรับ มีให้เลือกทัง้หมด ๒๓ หวัเร่ือง 

• ห้องสมดุสามารถเลือกหวัเร่ืองท่ีต้องการและจ่ายราคาตามแพคเกจ็ของ อพส. ได้ 

• ให้บริการวารสารตัง้แตปี่ ค.ศ. ๑๙๗๗-๒๐๑๙ (ปัจจบุนั) 

• บอกรับเป็นรายปี (มกราคม-ธนัวาคม) 

               ๒.๑. เลือกหวัข้อท่ีต้องการ เป็นจํานวนไมเ่กิน ๒ หรือ ๕ หรือ ๙ หวัเร่ือง 

No. Science and Technology Library  # of Titles Access only Price 

1 Chemistry 51 $                10,180 

2 Engineering, Computing & Technology 183 $                16,722 

3 Biological, Earth Sciences & Environmental Food Science 198 $                16,926 

4 Mathematics & Statistics 51 $                  7,876 

5 Physics 41 $                  8,348 

No. Social Science & Humanities Library # of Titles Access only Price 

6 Anthropology, Archaeology and Heritage 44 $                  9,864 

7 Arts & Humanities 264 $                16,639 

8 Business Management & Economics 125 $                12,333 

9 Criminology & Law 46 $                  7,416 

10 Education 221 $                13,298 

11 Geography, Planning, Urban & Environment 78 $                  9,635 

12 Library & Information Science 43 $                  7,516 

13 Media, Cultural & Communication Studies 91 $                10,712 

14 Mental Health & Social Care 121 $                11,988 

15 Politics, International Relations & Area Studies 176 $                13,222 

16 Psychology 107 $                10,643 

17 Sociology & Related Disciplines 45 $                13,132 

18 Sport, Leisure & Tourism 62 $                  9,414 

19 Strategic, Defense & Security Studies 41 $                  7,271 

No. Medical Library  # of Titles Access only Price 

20 Allied & Public Health 63 $                  8,935 

21 General Medicine & Dentistry 114 $                  5,110 

22 Clinical Psychiatry & Neurosciences 14 $                16,423 

23 Pharmaceutical Science & Toxicology 15 $                12,349 



๒. ตรวจสอบจํานวนหวัเร่ืองราคารวมของหวัเร่ืองต้องไมเ่กินแพคเก็จ ดงันี ้

• ๑-๒ หวัเร่ือง ราคารวมของหวัเร่ืองไมเ่กิน US$ 20,000 

       ราคาสําหรับสมาชิก อพส. US$ 7,000 

• ๓-๕ หวัเร่ือง ราคารวมของหวัเร่ืองไมเ่กิน US$ 50,000  

       ราคาสําหรับสมาชิก อพส. US$ 11,500 

• ๖-๙ หวัเร่ือง ราคารวมของหวัเร่ืองไมเ่กิน US$ 80,000 

       ราคาสําหรับสมาชิก อพส. US$ 20,000 

  ตวัอย่าง 

๑. เลือกหวัเร่ืองท่ีต้องการ 

1 Mathematics & Statistics 51 $                  7,876 

2 Engineering, Computing & Technology 183 $                 16722 

3 Business Management & Economics 125 $                12,333 

4 Strategic, Defense & Security Studies 41 $                  7,271 

5 General Medicine & Dentistry 114 $                  5,110 

   $             49,312 

 

๒. ตรวจสอบจํานวนหวัเร่ืองและราคา 

• ๑-๒ หวัเร่ือง ราคารวมของหวัเร่ืองไมเ่กิน US$ 20,000 

       ราคาสําหรับสมาชิก อพส. US$ 7,000 

• ๓-๕ หวัเร่ือง ราคารวมของหวัเร่ืองไมเ่กิน US$ 50,000  

       ราคาสําหรับสมาชิก อพส. US$ 11,500  

• ๖-๙ หวัเร่ือง ราคารวมของหวัเร่ืองไมเ่กิน US$ 80,000 

       ราคาสําหรับสมาชิก อพส. US$ 20,000 

๓. ราคาท่ีต้องบอกรับคือ US$ 11,500 

 

  



๓. Model 3: Bespoke Collection 

• เข้าถึงได้แค ่Bespoke Collection เท่านัน้ 

• เป็น Collection ท่ีรวบรวมช่ือวารสารท่ีถกูใช้งานจํานวนเยอะท่ีสดุของภมิูภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ครอบคลมุ Collection สาขา Science and Technology Library,  Social 

Science & Humanities Library,  Medical Library 

• ให้บริการวารสารตัง้แตปี่ ค.ศ. ๑๙๗๗-๒๐๑๙ (ปัจจบุนั) 

• บอกรับเป็นรายปี (มกราคม-ธนัวาคม) 

• แบ่งแพคเก็จออกเป็น ๓ แพ็คเก็จ ได้จํานวนวารสารและราคาดงันี ้

- Platinum : 800 Titles = US$ 20,000 

- Gold : 300 Titles =  US$ 12,000 

- Sliver : 200 Titles = US$ 8,000 

 

๕.๓ กาํหนดการประชุมครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

- 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 

 (นางสาวจฑุามาศ ดษุฎีสนุทรสกลุ) 

       ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

  

       (นางสาวปนดัดา บญุสิงห์) 

       ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

 

          (นางศนัสนีย์ อดทน) 

       ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

 

           (นายธนวฒัน์ ม่ิงมณี) 

       ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

     

         (ดร.จอมขวญั ผลภาษี) 

                       ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


