
รายงานการประชุม คณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะอนกุรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายหอ้งสมดุสถาบันอดุมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๕ 

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๘   
วันพธุที่  ๑๘  พฤศจกิายน ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องสัมมนาและฝึกอบรม อาคาร ๑๑  ชั้น ๔  ส านกัหอสมุด  มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
******************************************************************************************************** 

  
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

๑. ดร. จอมขวัญ  ผลภาษ ี  ประธาน อพส.     (ให้เกียรตเิข้ารว่มประชุม) 
๒. นางสาวสุดารตัน์  ช้างเชื้อวงษ์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   ประธานกลุ่มฯ 
๓. นางสาวประภัสสร  สาระนาค มหาวิทยาลัยศรีปทุม   รองประธานกลุ่มฯ 
๔. นางพิศมัย นุ่มสวัสดิ ์  มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   กรรมการ 
๕. นายสรกิจ ลามาตย ์  มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   กรรมการ  
๖. นางสาวรัตนาภรณ์  กาศโอสถ มหาวิทยาลัยรงัสิต    กรรมการ  
๗. นางสาวไพลิน  จับใจ  มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เลขานุการกลุ่มฯ  
๘. อาจารย์เบญญพร มหาพิรุณ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   เลขานุการกลุ่มฯ 

 
รายชื่อผู้แจ้งลาประชุม 

๑. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ์   ติดภารกจิ 
 

เปิดประชุม   เวลา ๑๓.๐๐ น. 
โดยดร. จอมขวัญ  ผลภาษี  ผู้อ านวยการส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ผู้เป็นประธาน อพส. ชุดที่ ๑๕ 

ได้ให้เกยีรติกล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการท่ีมาร่วมประชุมจากทั้ง ๔ กลุ่มงาน ได้แก่  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มงานบรกิารสารสสนเทศ  กลุม่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   และกล่าวน า
เพื่อเปิดการประชมุ ตามวาระดงัต่อไปนี้ 
 
วาระที่ ๑      เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑  กล่าวตอนรับและแนะน ากรรมการแต่ละท่าน  
ประธาน อพส. กล่าวถงึ คณะอนกุรรมการพัฒนาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุสถาบันอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) ชดุที่ 

๑๕  ซึ่งมีวาระ ๒ ปี ตั้งแต่ สิงหาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย มี  
- ดร. จอมขวัญ  ผลภาษี   ผู้อ านวยการส านักหอสมดุ   ม.หอการคา้ไทย    ประธาน   
- ดร. จีระประภา ละอองค า    ผู้อ านวยการส านักหอสมดุ  ม.อัสสัมชัญ  รองประธาน 
- ดร.อารีย์ ชื่นวฒันา   ผู้อ านวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด  ม.ธุรกิจบัณฑิตย ์ รองประธาน 

และเปิดโอกาสให้กรรมการจากทกุกลุ่มงาน ได้กล่าวแนะน าตัวต่อประชุมเพื่อให้ทุกท่านได้รูจ้ักกัน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑.๒  มอบแนวทางการด าเนนิงานของ อพส. ชุดที่ ๑๕ ให้แก่ทกุกลุ่มงาน 
ประธาน อพส. ได้กล่าวชี้แจงแนวทางการด าเนินงานในลักษณะประเด็นส าคัญ ที่อยากให้คณะกรรมการทุกกลุม่งาน

ได้น าไปพิจารณา เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและวางแผนการด าเนินงานในรอบ ๒ ปี ดังนี ้ 
๑.  ประธานแนะน าให้คณะกรรมการทุกทา่น ร่วมกันสร้างงานวจิัยได้จากการท างานประจ าที่ท าอยู่ และแนะน าให้
เสนอผลงานเพื่อตีพมิพ์ในนานาชาติ เช่น งาน conference ในต่างประเทศ ซึง่ทางประธาน อพส. เอง พร้อมที่จะให้
ค าปรึกษาไดใ้นกรณีน้ี 
๒.  ถ้าเป็นไปได้ อยากให้มีกจิกรรมที่แสดงถงึความรว่มมือที่จะท าประโยชนอ์ะไรบางอย่างเพื่อสังคม  (CSR) 
๓.  ต้องการสร้างมาตรฐาน/ความร่วมมือ  ในการแบ่งปันทรัพยากรที่มีเพื่อใช้งานใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
วาระที่ ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   

- 
วาระที่ ๓     เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
 

๓.๑  ข้อเสนอแนะโดยประธาน อพส. 
เพื่อความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ อพส.  http://www.thaipul.org   ประธาน อพส. จึงเสนอให้มกีารปรับเปล่ียนและเพิ่ม

ข้อมูลในเว็บไซต์ อพส.  ดังนี ้ 
- เพิ่มลิงค์ฐานข้อมูล ที่แต่ละมหาวิทยาลัยบอกรับ โดยให้เป็นลิงค์ คลิ๊กแล้วสามารถไปท่ีหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลได ้
- ร่วมรวมลิงค์ห้องสมุดของทุกสถาบันในเครือขา่ย อพส. โดยท าเป็นลิงค์  ให้คล๊ิกเขา้ไปได้ที่ชื่อของแต่ละห้องสมดุ 
- เพิ่มเติมข้อมูลของ คณะกรรมการ อพส. ชุดที่ ๑๕ ให้เป็นปัจจุบนั 
- ปรับรูปให้เหมาะสมหากมีรูปใหม่ที่เหมาสมกว่า  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๓.๒  ผลการเลอืกประธาน รองประธาน และเลขาเลขานกุาร ของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประธาน  นางสาวสุดารตัน์  ช้างเชื้อวงษ ์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย  

รองประธาน  นางสาวประภัสสร  สาระนาค มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

เลขาเลขานกุาร นางสาวไพลิน  จับใจ  มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
เลขาเลขานกุาร อาจารย์เบญญพร มหาพิรุณ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ ๔     เร่ืองสืบเนือ่ง   

- 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaipul.org/


วาระที่ ๕   เร่ืองอื่นๆ 
 

๕.๑  ก าหนดการประชุมครั้งตอ่ไป 
จากขอเสนอแนะที่ได้จากด าเนินงานในวาระท่ีผ่านมา มีหลายสถาบันอยากให้แต่ละกลุ่มงานจดัประชุมพร้อมๆ กัน 

เพื่อสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม  ดงันั้น ทางกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้พจิารณาแล้วเห็นสมควรว่า ในการ
จัดประชมุแต่ละครัง้จะจัดพร้อมกับกลุ่มอื่น โดยเลือกวันและสถานท่ีให้ตรงกับกลุ่มอื่นๆ ซึง่จะดูตามความเหมาะสมอีกครัง้ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
   
นางสาวไพลิน  จับใจ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
นางสาวสุดารตัน์  ช้างเชื้อวงษ ์  
นางสาวประภัสสร  สาระนาค 
อาจารย์เบญญพร มหาพิรุณ 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ปรับค าที่เกินมา 
- อัฟเดท user password 
- ไฟล์ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
- สอบถามเรื่องยา้ยโฮตส์ติ้งไปไวส้ถาบันใดสถาบันหน่ึง แต่ไม่มีใครรับ 

 


