รายงานการประชุม คณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๕
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องสัมมนาและฝึกอบรม อาคาร ๑๑ ชั้น ๔ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
********************************************************************************************************
รายชื่อผูเ้ ข้าประชุม
๑. ดร. จอมขวัญ ผลภาษี
๒. นางสาวสุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์
๓. นางสาวประภัสสร สาระนาค
๔. นางพิศมัย นุ่มสวัสดิ์
๕. นายสรกิจ ลามาตย์
๖. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
๗. นางสาวไพลิน จับใจ
๘. อาจารย์เบญญพร มหาพิรุณ

ประธาน อพส.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

(ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม)
ประธานกลุ่มฯ
รองประธานกลุ่มฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการกลุ่มฯ
เลขานุการกลุ่มฯ

รายชื่อผูแ้ จ้งลาประชุม
๑. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ติดภารกิจ

เปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
โดยดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้เป็นประธาน อพส. ชุดที่ ๑๕
ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมจากทั้ง ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานบริการสารสสนเทศ กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และกล่าวนา
เพื่อเปิดการประชุม ตามวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ กล่าวตอนรับและแนะนากรรมการแต่ละท่าน
ประธาน อพส. กล่าวถึง คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่
๑๕ ซึ่งมีวาระ ๒ ปี ตั้งแต่ สิงหาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย มี
- ดร. จอมขวัญ ผลภาษี
ผู้อานวยการสานักหอสมุด ม.หอการค้าไทย
ประธาน
- ดร. จีระประภา ละอองคา
ผู้อานวยการสานักหอสมุด ม.อัสสัมชัญ
รองประธาน
- ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา
ผู้อานวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รองประธาน
และเปิดโอกาสให้กรรมการจากทุกกลุ่มงาน ได้กล่าวแนะนาตัวต่อประชุมเพื่อให้ทุกท่านได้รจู้ ักกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑.๒ มอบแนวทางการดาเนินงานของ อพส. ชุดที่ ๑๕ ให้แก่ทกุ กลุ่มงาน
ประธาน อพส. ได้กล่าวชี้แจงแนวทางการดาเนินงานในลักษณะประเด็นสาคัญ ที่อยากให้คณะกรรมการทุกกลุม่ งาน
ได้นาไปพิจารณา เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและวางแผนการดาเนินงานในรอบ ๒ ปี ดังนี้
๑. ประธานแนะนาให้คณะกรรมการทุกท่าน ร่วมกันสร้างงานวิจัยได้จากการทางานประจาที่ทาอยู่ และแนะนาให้
เสนอผลงานเพื่อตีพมิ พ์ในนานาชาติ เช่น งาน conference ในต่างประเทศ ซึง่ ทางประธาน อพส. เอง พร้อมที่จะให้
คาปรึกษาได้ในกรณีนี้
๒. ถ้าเป็นไปได้ อยากให้มีกจิ กรรมที่แสดงถึงความร่วมมือที่จะทาประโยชน์อะไรบางอย่างเพื่อสังคม (CSR)
๓. ต้องการสร้างมาตรฐาน/ความร่วมมือ ในการแบ่งปันทรัพยากรที่มีเพื่อใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ ข้อเสนอแนะโดยประธาน อพส.
เพื่อความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ อพส. http://www.thaipul.org ประธาน อพส. จึงเสนอให้มกี ารปรับเปลี่ยนและเพิ่ม
ข้อมูลในเว็บไซต์ อพส. ดังนี้
- เพิ่มลิงค์ฐานข้อมูล ที่แต่ละมหาวิทยาลัยบอกรับ โดยให้เป็นลิงค์ คลิ๊กแล้วสามารถไปที่หน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลได้
- ร่วมรวมลิงค์ห้องสมุดของทุกสถาบันในเครือข่าย อพส. โดยทาเป็นลิงค์ ให้คลิ๊กเข้าไปได้ที่ชื่อของแต่ละห้องสมุด
- เพิ่มเติมข้อมูลของ คณะกรรมการ อพส. ชุดที่ ๑๕ ให้เป็นปัจจุบนั
- ปรับรูปให้เหมาะสมหากมีรูปใหม่ที่เหมาสมกว่า
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ ผลการเลือกประธาน รองประธาน และเลขาเลขานุการ ของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธาน
นางสาวสุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองประธาน
นางสาวประภัสสร สาระนาค
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขาเลขานุการ นางสาวไพลิน จับใจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขาเลขานุการ อาจารย์เบญญพร มหาพิรุณ
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนือ่ ง
-

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
จากขอเสนอแนะที่ได้จากดาเนินงานในวาระที่ผ่านมา มีหลายสถาบันอยากให้แต่ละกลุ่มงานจัดประชุมพร้อมๆ กัน
เพื่อสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม ดังนั้น ทางกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรว่า ในการ
จัดประชุมแต่ละครัง้ จะจัดพร้อมกับกลุ่มอื่น โดยเลือกวันและสถานที่ให้ตรงกับกลุ่มอื่นๆ ซึง่ จะดูตามความเหมาะสมอีกครัง้
มติที่ประชุม

ปิดประชุม

รับทราบ

เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางสาวไพลิน จับใจ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวสุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์
นางสาวประภัสสร สาระนาค
อาจารย์เบญญพร มหาพิรุณ
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

- ปรับคาที่เกินมา
- อัฟเดท user password
- ไฟล์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- สอบถามเรื่องย้ายโฮตส์ติ้งไปไว้สถาบันใดสถาบันหนึ่ง แต่ไม่มีใครรับ

