
               รายงานการประชุมกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
         คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษาเอกชน  

คร้ังที ่15/8/2560 วนัพธุที ่17 พฤษภาคม  2560  เวลา 13.00 – 16.00 น.  
                             ณ ห้อง 1202 ช้ัน 12 อาคาร  11  มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตบางเขน 

                ******************************* 
 
 รายนามคณะอนุกรรมการทีเ่ข้าประชุม 

1.     อาจารยล์มยั  ประคอนสี  มหาวทิยาลยัรังสิต                        รองประธาน คนท่ี 1  
2.     อาจารยพ์ชัรินทร์  จาริยะ                 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์                         รองประธาน คนท่ี 2 
3.     อาจารยนิ์ภารัตน์  ชยัประสิทธ์ิ                มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตบางเขน         อนุกรรมการ 

                      4.     อาจารยร์จนีย ์ นารินนท ์  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น                       อนุกรรมการ 
       5.     อาจารยว์นิดา  เกษรนวล     มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ           อนุกรรมการ 
          6.     อาจารยธ์นิกา  ยอ่งไธสง  วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก              อนุกรรมการ 

7.     อาจารยนุ์ษา  สุขบุญพนัธ์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย                         เลขานุการ 
 
 

รายนามคณะอนุกรรมการทีล่าประชุม 
1. อาจารยพ์ทุธชาด  สุขสอาด                มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
2. อาจารยสุ์ปรียา  มหาสมบติักลุ  มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์

        3.           อาจารยสุ์นทณี  ธรรมพร  มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต    
        4.        อาจารยพ์รหมมาศ  เอ่งฉว้น  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

        5.    อาจารยจิ์ตติวรรณ  สิทธิวรัิชธรรม มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ         

                           

รายนามคณะอนุกรรมการทีไ่ม่มาประชุม 

1. อาจารยช์าญยทุธ์  ชูสุวรรณ  วทิยาลยัทองสุข 

2. อาจารยณิ์ชาภทัร  อมรจุติ  มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์
3. อาจารยสุ์ชีรา  ทองศิริ      มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  (ลาออก) 

4. อาจารยอ์คัรพล  จีนาคม    มหาวทิยาลยักรุงเทพ  (ลาออก) 

 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 

         อาจารย ์ประภสัสร สาระนาค  หวัหนา้แผนกบริการ ส านกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม กล่าวตอ้นรับ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

รองประธานแจง้ อาจารยสุ์ชีรา ทองศิริ ประธาน จาก มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ไดล้าออกจากกลุ่มงานวเิคราะห์ 

ทรัพยากรสารสนเทศเน่ืองจากยา้ยหน่วยงาน จึงมอบหมายให ้อาจารย ์ลมยั  ประคอนสี รองประธานคนท่ี 1 จาก 



มหาวทิยาลยัรังสิต ท าหนา้ท่ีแทน และอาจารยอ์คัรพล จีนาคม คณะอนุกรรมการ จากมหาวทิยาลยักรุงเทพ แจง้ลาออก 

เน่ืองจากไดง้านใหม่ 

อาจารยนุ์ษา  สุขบุญพนัธ์  เลขานุการ จากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย แจง้รายงานการประชุมคณะท างานกลุ่ม  

วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา (ชบอ.) คร้ังท่ี 2/2560 โดยสรุปดงัน้ี  

      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา ซ่ึงผา่นการตรวจสอบแลว้จ านวน  4 หวัเร่ือง ไดแ้ก่ 

1. ทุนมนุษย ์ ( Human capital) 

2. การขดุคน้ทางโบราณคดี  (Excavations (Archaeology) 

3. ชาวเขา (Hill tribes) 

4. คนภูเขา (Mountain people) 

              ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จ านวน  92 หวัเร่ือง และหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหารอการตรวจสอบ จ านวน 14 

หวัเร่ือง 

 ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 15/7/60 วนัพธุท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ มหาวทิยาลยัรังสิต หนา้ท่ี2 

บรรทดัท่ี 26  แกเ้ป็น กลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและกลุ่มงานพฒันา 

ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1  โครงการพฒันาการเสนอหัวเร่ืองใหม่ โดยผ่าน google.doc (http://goo.gl/ylnb5v) และในทีป่ระชุมมมีติ

รับรอง หัวเร่ืองใหม่ 7 หัวเร่ือง คอื 

    - แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ (Internet questionaires) 

    - แบบแสดงรายการภาษีเงินได ้(Tax returns) 

    - อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง (Internet of things) 

    - อินเทอร์เน็ตแบบฝังตวั (Embedded Internet) 

    - อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Internet) 

    - การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(Real estate investment) 

    - การลงทุนประเภทสถาบนั (Institutional investment) 

               3.2   โครงการ อพส. บริการสังคม “แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน” คร้ังที ่4  

         โรงเรียนศรีบางไทร ต.บางไทร อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยธุยา 

 3.3  โครงการพฒันาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ : โรงเรียนศรีบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  

         อาจารยล์มยั  ประคอนสี  รองประธาน จาก มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นผูเ้ก็บและรวบรวมแบบสอบถาม และ

ก าลงัด าเนินการจดัท าเป็นรูปเล่ม 

ทีป่ระชุมรับทราบ  

http://goo.gl/ylnb5v


 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองอืน่ ๆ  

4.1  นดัประชุมคร้ังต่อไป คร้ังท่ี 15/9/2560 จะประชุมในวนัพธุท่ี 19 กรกฎาคม  2560  ณ วทิยาลยัเซาธ์อีส

บางกอก 

 ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

 

 

 

        อาจารยนุ์ษา สุขบุญพนัธ์ 

        ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม



 


