
รายงานการประชุมกลุ่มงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   ครัง้ที่ 15/9/2560 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม  2560  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ส านักหอสมุด ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ วทิยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
                ******************************* 

 
 รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าประชุม 
        1.  อาจารย์ลมยั  ประคอนส ี  มหาวิทยาลยัรังสติ                        รองประธาน คนที่ 1  
        2.  อาจารย์จิตติวรรณ  สทิธิวิรัชธรรม มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ          อนกุรรมการ 
        3.   อาจารย์นิภารัตน์  ชยัประสทิธ์ิ             มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตบางเขน        อนกุรรมการ 
        4.   อาจารย์พรหมมาศ  เอง่ฉ้วน               มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต                           อนกุรรมการ 
        5.   อาจารย์สนุทณี  ธรรมพร  มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต                             อนกุรรมการ 
        6.   อาจารย์ธนกิา  ยอ่งไธสง  วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก              อนกุรรมการ 

 
 

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม 
1. อาจารย์พทุธชาด  สขุสอาด               มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
2. อาจารย์รจนีย์  นารินนท์  สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 
3. อาจารย์สปุรียา  มหาสมบตัิกลุ  มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
4. อาจารย์วนดิา  เกษรนวล     มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
5. อาจารย์พชัรินทร์  จาริยะ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 
6. อาจารย์นษุา  สขุบญุพนัธ์  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

           
                      

รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่มาประชุม 

1.   อาจารย์ชาญยทุธ์  ชสูวุรรณ  วิทยาลยัทองสขุ 

2. อาจารย์ณิชาภทัร  อมรจตุิ  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 
3. อาจารย์สชีุรา  ทองศิริ      มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  (ลาออก) 

4. อาจารย์อคัรพล  จีนาคม    มหาวิทยาลยักรุงเทพ  (ลาออก) 

 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 

อาจารย์เยาวภานี รอดเพช็ร ผู้อ านวยการ ส านกัหอสมดุ  วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วม

ประชมุกลุม่งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและกลุม่งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนกุรรมการพฒันาระบบ

และเครือขา่ยห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) ชดุที่ 15 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

เมื่อที่ประชมุมาครบแล้ว รองประธานแจ้งคนที่ 1 แจ้งเร่ืองเพื่อทราบดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การประชมุใหญ่ด้วยคณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  (อพส.) ชดุที่ 

15 ได้ก าหนดการประชมุครัง้ใหญ่ และสมัมนาวชิาการ หวัข้อ “ห้องสมดุ ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในยคุ Thailand 4.0”  ในวนัท่ี 10-11 สงิหาคม 2560  เวลา 08.30 น. –16.00 น. ณ  ห้องประชมุ  ชัน้ 7 ส านกังานวิทย

ทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยมีคา่ลงทะเบียนก่อนวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 ส าหรับสมาชิก อพส. จ านวน 800 

บาท บคุคลทัว่ไป  จ านวน 1,000 บาท ลงทะเบียนหลงัวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 สมาชิก อพส. จ านวน 1,000 บาท บคุคล

ทัว่ไป  จ านวน 1,200 บาท 

2. ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยักรุงเทพ แจ้งรายช่ือผู้ เข้าร่วมเป็นอนกุรรมการ กลุม่งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

คือ อาจารย์จิราพร บานลา แทน อาจารย์อคัรพล  จีนาคม  ที่แจ้งลาออก โดยจะเข้าร่วมประชมุกลุม่งานวิเคราะห์ฯ ใน

วาระหน้า 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

  ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 15/8/60 วนัพธุที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 1202 ชัน้ 12 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตบางเขน แบบมีการแก้ไขรายงานการประชมุ ดงันี ้หน้าที่ 2 บรรทดัที่ 18  จาก 

แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ (Internet users) แก้เป็น แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ (Internet questionaires) บรรทดัที่ 19 

จาก แบบแสดงรายการเสยีภาษีเงินได้ แก้เป็น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (Tax returns) บรรทดัที่ 21 จาก อินเตอร์เน็ต

แบบฝังตวั แก้เป็น อินเทอร์เน็ตแบบฝังตวั และหน้าที่ 3 บรรทดัที่ 2 จาก มหาวิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก แก้เป็น วิทยาลยั

เซาธ์อีสท์บางกอก 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

 การสรุปผลการด าเนินงานโครงการของกลุม่งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 3 โครงการดงันี ้

3.1  โครงการพฒันาการเสนอหวัเร่ืองใหม ่โดยผา่น google.doc (http://goo.gl/ylnb5v) 

3.2  โครงการ อพส. บริการสงัคม “แบง่ปันความรู้สูช่มุชน” ครัง้ที่ 4  

         โรงเรียนศรีบางไทร ต.บางไทร อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยธุยา (ท าร่วมกนัทัง้ 4 กลุม่งาน) 

3.3 โครงการพฒันาห้องสมดุและทรัพยากรสารสนเทศ : โรงเรียนศรีบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

3.4 การสรุปผลการด าเนินงาน จะท าการสรุปผลฯ เพื่อสง่ให้ อพส. ใหญ่ รวบรวมเป็นตวัเลม่ตอ่ไป 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  

ปิดการประชมุและหมดวาระของกลุม่งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อพส. ชดุที่ 15 (2558-2560) และ

ก าหนดการประชมุครัง้ใหญ่ และสมัมนาวชิาการ หวัข้อ “ห้องสมดุ ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

http://goo.gl/ylnb5v


ยคุ Thailand 4.0”  ในวนัท่ี 10-11 สงิหาคม 2560  เวลา 08.30 น. –16.00 น. ณ  ห้องประชมุ  ชัน้ 7 ส านกังานวิทย

ทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

    

 

 
           อาจารย์ลมยั ประคอนส ี

           รองประธานคนที่ 1 และ 

           ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ (แทน)



 


