
  รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ครั้งท่ี 15/2/2559 วันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม          

บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  

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

 รายนามคณะอนุกรรมการท่ีเข้าประชุม 

1. อาจารย์สุชีรา  ทองศิริ             มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ       ประธาน 

2. อาจารย์ลมัย  ประคอนสี  มหาวิทยาลัยรังสิต        รองประธาน คนที่ 1 

3. อาจารย์พัชรินทร์  จาริยะ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      รองประธาน คนที่  2 

4. อาจารย์รจนีย์  นารินนท์  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น      อนุกรรมการ 

5. อาจารย์อัครพล  จีนาคม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ       อนุกรรมการ 

6. อาจารย์พรหมมาศ  เอ่งฉ้วน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต      อนุกรรมการ 

7. อาจารย์จิตติวรรณ  สิทธิวิรัชธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    อนุกรรมการ 

8. อาจารย์ธนิกา  ย่องไธสง  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก      อนุกรรมการ 

9. อาจารย์นิภารัตน์  ชัยประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต บางเขน  อนุกรรมการ 

10. อาจารย์พุทธชาด  สุขสอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร      อนุกรรมการ 

11. อาจารย์ณิชาภัทร  อมรจุติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์      อนุกรรมการ 

12. อาจารย์สุปรียา  มหาสมบัติกุล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์          อนุกรรมการ 

13. อาจารย์นุษา  สุขบุญพันธ์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      เลขานุการ 

 

รายนามคณะอนุกรรมการท่ีลาประชุม 

1. อาจารย์สุนทณี  ธรรมพร  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต             .  

รายนามคณะอนุกรรมการท่ีไม่มาประชุม 

1. อาจารย์ชาญยุทธ์ ชูสุวรรณ  วิทยาลัยทองสุข 

2. อาจารย์วนิดา เกษรนวล  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

3. อาจารย์รัศมี ประทา  โครงการจัดตัง้สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 

4. อาจารย์พณิตา ดีมานพ  มหาวิทยาลัยธนบุรี 

5. อาจารย์รัชนีวรรณ สังวรดี  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงภรณ์ 



เปิดประชุม เวลา 13.00 น. 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีนัส นาควัชระ ผู้อ านวยการ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนย์ ได้กล่าวต้อนรับ  ผู้เข้าประชุมงานเทคนิค 2 กลุ่มงานและให้สมาชิกท้ัง 2 กลุ่มงานแนะน าตัว 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประธานแจ้งมีการ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) กลุ่มผู้บริหาร เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2559 ณ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา โดยมีภาคีความร่วมมือการบอกรับฐานข้อมูล

ออนไลน์  และการน าเสนอฐานข้อมูลโดยผู้แทนจากบริษัท EBCO, บริษัท Elsevier, บริษัท 

Euromoniter International และ Turnitin 

1.2 อาจารย์นิภารัตน์ ชัยประสิทธ์ิ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม แจ้งเปล่ียนผู้อ านวยการคนใหม่ ช่ือ 

ดร.อภิรดี อ านรรฆมณี เป็น ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2558 วันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ณ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

หน้าที่1 บรรทัดท่ี 8      วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก           แก้เป็น   วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

หน้าที่1 บรรทัดท่ี 9      มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน     แก้เป็น   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 

หน้าที่1 บรรทัดท่ี 12    อาจารย์รจนีย์ นารีนนท์              แก้เป็น   อาจารย์รจนีย์  นารินนท์ 

หน้าที่1 บรรทัดท่ี 13    อาจารย์พุทธชาด  สุขสะอาด       แก้เป็น   อาจารย์พุทธชาด  สุขสอาด 

หน้าที่1 บรรทัดท่ี 22    สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬากรณ์   แก้เป็น   สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์    

หน้าที่2 บรรทัดท่ี 2      วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ        แก้เป็น   ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

หน้าที่2 บรรทัดท่ี 17    วาระท่ี 2 เร่ืองสืบเน่ือง         แก้เป็น   ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองสืบเน่ือง 

หน้าที่2 บรรทัดท่ี 24    วาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา แก้เป็น   ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

หน้าที่3 บรรทัดท่ี 36    วาระท่ี 4 เร่ืองอื่น ๆ              แก้เป็น    ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอื่น ๆ      

ท่ีประชุมรับทราบ 

 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง 

 เน่ืองจากอาจารย์ อัครพล จีนาคม จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้น าเสนอการพัฒนาหัวเรื่องใหม่

โดยใช้ google.doc โดย สมาชิกกลุ่มสามารถน าเสนอหัวเรื่องใหม่ลงใน google.doc ( https://goo.gl / 

ylnb5v)  

 3.1  โครงการพัฒนาการเสนอหัวเรื่องใหม่  เป้าหมาย 45 หัวเรื่อง ระยะเวลาการด าเนินงาน 

สิงหาคม 2558 -กรกฎาคม 2560 

 3.2  โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ครั้งท่ี 3 (เชิญกลุ่มงาน 4 กลุ่ม ท าร่วมกัน) ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน  สิงหาคม 2558 -กรกฎาคม 2560 

 3.3  โครงการบริการสังคม : วิจัย  ระยะเวลาการด าเนินงาน  สิงหาคม 2558 -กรกฎาคม 2560 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1   ท่ีประชุมมีมติเลือก รองประธาน คนท่ี 2 คือ อาจารย์ พัชรินทร์ จาริยะ จาก มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ 

ท่ีประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ  

 5.1  นัดประชุมครั้งต่อไป ครั้งท่ี 3/2559  จะประชุมในวันพุธ ท่ี 8 มิถุนายน 2559 ห้องประชุม 3-2 

อาคารส านักอธิการบดี 2  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

        

 

       อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์ 

       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

https://goo.gl/

