
  รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
           ครั้งท่ี 1/2558 วันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

           ณ อาคาร 23 ช้ัน 3 ห้องเรียนรวม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

                     ------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์สุธีรา ทองศิริ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   ประธาน 

2. อาจารย์ลมัย ประคอนสี  มหาวิทยาลัยรังสิต   รองประธาน 

3. อาจารย์อัครพล จีนาคม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   กรรมการ 

4. อาจารย์พรหมมาศ เอ่งฉ้วน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  กรรมการ 

5. อาจารย์พัชรินทร์ จาริยะ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กรรมการ 

6. อาจารย์วนิดา เกษรนวล  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  กรรมการ 

7. อาจารย์จิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 

8. อาจารย์ธนิกา ย่องไธสง  วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก   กรรมการ 

9. อาจารย์นิภารัตน์ ชัยประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  กรรมการ 

10. อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เลขานุการ 

ผู้ลาประชุม 

     1. อาจารย์รจนีย์ นารีนนท์  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

      2. อาจารย์พุทธชาด สุขสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

      3. อาจารย์จิระวรรณ อุทัศน์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

      4. อาจารย์สุนทณี  ธรรมพร  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

      5. อาจารย์ณิชาภัทร์ อมรจุติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

      6. อาจารย์สุปรียา มหาสมบัติกุล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. อาจารย์ชาญยุทธ์ ชูสุวรรณ  วิทยาลัยทองสุข 

2. อาจารย์รัศมี ประทา  โครงการจัดตัง้สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 

3. อาจารย์พณิตา ดีมานพ  มหาวิทยาลัยธนบุรี 

4. อาจารย์รัชนีวรรณ สังวรดี  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์ 



เปิดประชุม เวลา 13.00 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 อาจารย์ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ

เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดท่ี 15 กล่าวต้อนรับให้นโยบายการด าเนินงานในการประชุม

ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดหา การสนับสนุนและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแต่ละสถาบันด้วยความประหยัดและยุติธรรม ในการพัฒนา Fair use 

guildlines , พัฒนาฐานข้อมูล และงานของแต่ละกลุ่มงานต้องเป็นงานท่ีจับต้องได้ เพือ่น าเสนอในท่ีประชุม 

อพส. และในงานวิชาการ หรือตีพิมพ์ เพื่อให้ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  และให้มีการจัดอบรม

สัมมนาให้กับสมาชิก 1-2 ครั้ง ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน  และ จัดอพส. สัญจร 1 ครั้ง 

1.2 ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์ ได้แจ้งให้ทราบว่าในวัน  

พฤหัสบดีท่ี 3  ธันวาคม 2558 เวลา 13.00  – 16.00 น. จะมีคุณ John Hickok จาก California State 

University, Fullerton จะมาบรรยายท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต 

1.3 กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ประชุมตามห้องท่ีส านักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดให้ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 2 เรื่องสืบเน่ือง 

   2.1  สรุปการด าเนินงานของกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาการด าเนินงาน

ในวาระ สิงหาคม  2556 – กรกฎาคม 2558 ประธานกลุ่มฯได้ให้ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจ 

บัณฑิตย์ คือ อาจารย์พัชรินทร์ จาริยะ น า file ข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน วาระ สิงหาคม 2556 – 

กรกฎาคม 2558 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มรับทราบ เน่ืองจากมีสถาบันท่ีต้องการผลการด าเนินงานจึงให้สมาชิก

กลุ่มฯ เตรียมอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลมาขอบันทึกไฟล์ข้อมูล 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  3.1  การสรรหาประธานกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

         ประธาน อาจารย์สุชีรา ทองศิริ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 



         รองประธาน อาจารย์ลมัย ประคอนสี  มหาวิทยาลัยรังสิต 

         เลขานุการ อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  3.2  แผนการด าเนินงานของกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

วาระ สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย โครงการต่อเน่ือง จ านวน  2 โครงการ คือ 

  3.2.1 โครงการพัฒนาการเสนอหัวเรื่องใหม่ 

  3.2.2 โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ครั้งท่ี 3   

นอกจากน้ันคาดว่าจะพิจารณาเพิ่ม 2 โครงการ เช่น โครงการบริการสังคม : วิจัย  และ โครงการให้ความรู้

การลงรายการ RDA 

ท่ีประชุมรับทราบ   

วาระท่ี 4 เรื่องอื่น ๆ 

4.1 นัดประชุมครั้งต่อไป ครั้งท่ี 2/2559  จะประชุมในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559  ณ  

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

        

       อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์ 

       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 


