รายงานการประชุม คณะกรรมการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 15
ครั้งที่ 4 / 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ หองฝกอบรม ชั้น 2 อาคารหอสมุด มหาวิยาลัยรังสิต
***************************************************************************
รายชื่อผูเขาประชุม
1. นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ
2. นายธนกฤต สุขแกว
3. นายคมกฤช คงรวย
4. อาจารยเบญญพร มหาพิรุณ
5. นายรัตนสินทร ทองคําแมนศรี
6. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ
7. นายธนวัฒน มิ่งมณี
8. นางสาวไพลิน จับใจ

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก
วิทยาลัยเซาธอิสทบางกอก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อผูแจงลาประชุม
- นางสุดารัตน ชางเชื้อวงษ
- นางสาวประภัสสร สาระนาค
- นายอัครเดช ศิริพงศวัฒนา
- นายเฉลิมพล แสงโชติ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยชินวัตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 15.30 น.
วาระที่ 1
วาระที่ 2

วาระที่ 3

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 / 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น.
เรื่องสืบเนื่อง
สรุปขอมูลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลและปรับปรุงเว็บไซต อพส. (ดวย Joomla)
ผูบรรยาย
นายธนวัฒน มิ่งมณี จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
หัวขอที่บรรยาย 1. การ login เขา admin site ของเว็บไซต อพส.(www.thaipul.org/site3) ที่สรางจาก Joomla
2. การสรางเรื่องใหม new articel ของแตละกลุมงาน
3. การโพสตขอความลงในเรื่อง ของแตละกลุมงาน
4. การอัฟโหลดไฟลขึ้นเซิรฟเวอร โดยผานโปรแกรม FileZilla
5. การโพสตรูปภาพลงในเรื่อง ของแตละกลุมงาน
6. การสรางลิงคไฟลลงในเรื่อง ของแตละกลุมงาน

รายชื่อผูเขาอบรม
รวมทั้งหมด 19 ทาน โดยมีรายชื่อผูเขาอบรม แยกตามกลุมงาน ดังนี้
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 4 ทาน
1. นายเดนดารา ถาดเกษม
วิทยาลัยเซาธอิสทบางกอก
2. นางสาวศันสนีย อดทน
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
3. นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน
มหาวิทยาลัยรังสิต
4. นางสาวนิรชา อินทรศรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
กลุมงานบริการสารสนเทศ
จํานวน 4 ทาน
วิทยาลัยเซาธอิสทบางกอก
1. อาจารยพัชรินทร ยั่งยืน
2. อาจารยจุฑามาศ ดุษฎีสุนทรสกุล มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
3. อาจารยนฤมล พฤกษศิลป
มหาวิทยาลัยรังสิต
4. อาจารยรัตนา พรหมสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน
1. นางสาวลมัย ประคอนสี
มหาวิทยารังสิต
2. นายอัครพล จีนาคม
มหาวิทยากรุเทพ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
3. นางสาวรจนีย นารินทร
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 8 ทาน
1. นายธนวัฒน มิ่งมณี
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
2. นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ
มหาวิทยาลัยรังสิต
3. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
4. อาจารยเบญญพร มหาพิรุณ
วิทยาลัยเซาธอิสทบางกอก
5. นายรัตนสินทร ทองคําแมนศรี
วิทยาลัยเซาธอิสทบางกอก
6. นายคมกฤช คงรวย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
7. นายธนกฤต สุขแกว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
8. นางสาวไพลิน จับใจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แจงประเด็นความไมปลอดภัยของขอมูลในเว็บไซต อพส.
กรรมการและเลขานุการ แจงตอที่คณะกรรมการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึง ประเด็นความไมปลอดภัยของ
ขอมูลในเว็บไซต อพส. ดวยเหตุที่วา ไดมีการแจกจาย username และ password ที่ใชในการ FTP File ขึ้นเซิรฟเวอร ใหแก
ผูเขาอบรมทุกทานไดทานทราบ ซึ่ง username นี้ สามารถบริหารจัดการไฟล เพิ่มไฟล ยายไฟล ลบไฟล ที่เก็บอยูในพื้นที่
เว็บไซตของ อพส. ไดทั้งหมด ดังนั้น อาจเกิดเหตุโดยไมรูวาใครเปนคนกระทํา ขอมูลจึงไมปลอดภัยอีกตอไป
ที่ประชุมฯ จึงไดมีการพิจารณาในรายละเอียดและความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให admin ผูดูแลระบบ ชวย
เปลี่ยน username และ password (ตัวหลัก) ที่ใชในการ FTP File ขึ้นเซิรฟเวอร และบริหารจัดการไฟล ในเซิรฟเวอร เปนคํา
อื่น และขอให admin ผูดูแลระบบ ลองศึกษาหาวิธีการ เพื่อกําหนดสิทธิ์ใหผูที่เขาอบรมการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต อพส.
ในวันนี้ ยังคงสามารถใชงาน username และ password ที่ไดแจงไปในระหวางการอบรมฯ ในวันนี้ ไดเหมือนเดิม
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 4

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
จากขอเสนอแนะที่ไดจากดําเนินงานในวาระที่ผานมา มีหลายสถาบันที่ประสงคใหกลุมงานจัดการประชุมพรอมๆ
กัน เพื่อสะดวกในการเดินทางมาเขารวมประชุม ดังนั้น ทางกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอจัดประชุมครั้งตอไป พรอม
กับกลุมงานอื่น ซึ่งจะดูตามความเหมาะสมอีกครั้ง
มติที่ประชุม
ปดประชุม

รับทราบ

เวลา 16.00 น.

นางสาวไพลิน จับใจ
ผูบันทึกรายงานการประชุม
นายธนกฤต สุขแกว
นายธนวัฒน มิ่งมณี
ผูตรวจทานรายงานการประชุม

