
รายงานการประชุม คณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะอนกุรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายหอ้งสมดุสถาบันอดุมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๕ 

ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๘   
ในวนัพฤหัสบดทีี่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องฝกึอบรม ชัน้ ๒   อาคารหอสมุด  มหาวทิยาลัยรังสติ 
******************************************************************************************* 

  
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

๑. นางสาวประภัสสร  สาระนาค มหาวิทยาลัยศรีปทุม   รองประธานกลุ่มฯ 
๒. นางสาวรัตนาภรณ์  กาศโอสถ มหาวิทยาลัยรงัสิต    กรรมการ  
๓. นาย ธนกฤต สุขแก้ว     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  กรรมการ 
๔. นายคมกฤช  คงรวย  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   กรรมการ 
๕. นางสาวจุฑาทิพย์ นิยมรัตน ์  สถาบันบัณฑิตศกึษาจุฬาภรณ์  กรรมการ  
๖. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ์   กรรมการ  
๗. นางสาวไพลิน  จับใจ  มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ  เลขานุการกลุ่มฯ  
๘. อาจารย์เบญญพร  มหาพิรุณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   เลขานุการกลุ่มฯ 

รายชื่อผู้แจ้งลาประชุม 
-     นางสุดารัตน์   ช้างเชื้อวงษ ์  มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   ลาป่วย 
-     นายอัครเดช  ศิริพงศว์ัฒนา  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรงุเทพ   ติดภารกจิ 
-     นายเฉลิมพล  แสงโชติ  มหาวิทยาลัยชินวัตร   ติดภารกจิ 
     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ   ก าลังสรรหาบุคลากรใหม ่
     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   ไม่มีต าแหน่งงานดา้น IT 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   ไม่มีต าแหน่งงานดา้น IT 
 

เปิดประชุม    เวลา ๑๓.๔๕ น. 
โดย ดร. มลวิัลย์ ประดิษฐธีระ  ผู้อ านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต  ใหเ้กียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

ทีเ่ดินทางมาร่วมประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อพส.)  และกล่าวน าเพื่อเปดิการประชุม ตามวาระดงัต่อไปนี้ 
 
วาระที่ ๑      เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑  กล่าวตอนรับและแนะน ากรรมการแต่ละท่าน  
ด้วยประธานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากลาปว่ย จงึมอบหมายให้เลขานุการ

ฯ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวไพลิน  จับใจ เป็นผู้ด าเนนิการประชุมแทน กล่าวถึง คณะกรรมการกลุ่มงานกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพส.) ชดุที่ ๑๕  ซึ่งมีวาระ ๒ ปี ตั้งแต่ สิงหาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย มี  

- นางสุดารัตน์   ช้างเชื้อวงษ ์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย   ประธานกลุ่มงาน 
- นางสาวประภัสสร  สาระนาค มหาวิทยาลัยศรีปทุม   รองประธานกลุ่มงาน 
-      นางสาวไพลิน  จับใจ  มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เลขานุการกลุ่มงาน  
- อาจารย์เบญญพร  มหาพิรุณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   เลขานุการกลุ่มงาน 
และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกทา่นได้กล่าวแนะน าตัวต่อทีป่ระชมุเพื่อให้ทกุท่านได้รู้จกักันมากขึน้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 



 
๑.๒  ข้อเสนอแนะจากประธาน อพส. 
อ้างถงึประธาน อพส. ดร. จอมขวัญ  ผลภาษี  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กล่าว

ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานในลกัษณะประเด็นส าคัญ ท่ีอยากใหค้ณะกรรมการทุกกลุ่มงานได้น าไปพิจารณา เพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบัติและวางแผนการด าเนินงานในรอบ ๒ ปี ดังนี ้

๑.  ประธานแนะน าให้คณะกรรมการทุกทา่น ร่วมกันสร้างงานวจิัยได้จากการท างานประจ าที่ท าอยู่ และแนะน าให้
เสนอผลงานเพื่อตีพมิพ์ในนานาชาติ เช่น งาน conference ในต่างประเทศ ซึง่ท่านประธานพร้อมที่จะให้ค าปรึกษาไดใ้นกรณีน้ี 

๒.  ถ้าเป็นไปได้ อยากให้มีกจิกรรมที่แสดงถงึความรว่มมือที่จะท าประโยชน์อะไรบางอย่างเพื่อสังคม  (CSR) 
๓.  ต้องการสร้างมาตรฐาน/ความร่วมมือ  ในการแบ่งปันทรัพยากรที่มีเพื่อใช้งานใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ ๒      เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๘   เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐น. โดยไม่แก้ไข 
 

วาระที่ ๓      เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 

๓.๑  พิจารณาผู้ให้บริการ web hosting เพื่อต่ออายุการเชา่พื้นที่ส าหรับเว็บไซต์ อพส. (www.thaipul.org) 
อ้างถงึใบเสนอราคา ท่ีได้รับจาก บริษัท ดาตา้เซิร์ฟ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ผู้ให้บริการ web hosting ที่ อพส. เช่าใช้อยูใ่น

ปัจจุบัน  ซึ่งจะครบก าหนดการเชา่ใช้บรกิาร ในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีข้อมูลในการเสนอราคา ดงันี ้
ระยะเวลา ๑ ปี   (๑๐/๐๔/๒๕๕๙ – ๐๙/๐๔/๒๕๖๐) 
1. เช่าพื้นที่ท าเว็บ  Hosting Plan-S ๙๐๐ 
2. ต่ออายุโดเมน thaipul.org   ๓๕๐ 
      (+vat 7%)   ๘๗.๕๐ 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้           ๑,๓๓๗.๕๐ 
(หนึ่งพนัสามร้อยสามสบิเจ็ดบาทห้าสิบสตางค)์ 

 
หลังจากที่ประชุมได้พจิารณาในรายละเอยีดแล้ว  เห็นชอบให้มกีารต่ออายุบริษัท ดาตา้เซิร์ฟ เน็ตเวริ์ค จ ากดั  แบบ 

Plans-S  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.fever-hosting.com/webhosting.php )  และมีการเสนอให้ต่ออายุเป็นระยะเวลา ๒ ปี  
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่มกีารเสนอในท่ีประชุม และใหเ้ลขาฯ กลุ่ม ขอใบเสนอราคาแบบ Plans-S เป็น

ระยะเวลา 2 ปี เพิ่มเติม  เพื่อเสนอต่อประธานกลุ่มในล าดับถัดไป 
 
๓.๒  โครงการและแผนการด าเนินงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ( ต้นฉบับแผนการด าเนินงาน ทีป่ระธานกลุ่มให้น าเสนอตอ่ที่ประชุมกลุ่มงาน ) 

http://www.thaipul.org/


 
 
หลังจากที่ประชุมได้พจิารณาในรายละเอยีดของโครงการและแผนการด าเนินงานแล้ว  มกีารเสนอให้ปรับค าที่ใช้ให้

เหมาะสม เพื่อให้อา่นแล้วเข้าใจได้ง่ายไม่เกดิความสับสน  จึงได้มกีารสรุปข้อความที่ปรับเปล่ียนและเรียบเรียงใหม่ เพื่อไป
น าเสนอแจง้ต่อประธานกลุ่มในล าดับถดัไป ดังนี ้
(ร่าง)  แผนการด าเนินงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ ๑๕ (สิงหาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

1.  โครงการพัฒนาเว็บไซต์ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครอืข่ายห้องสมุด สถาบันอดุมศกึษาเอกชน (อพส.)  
-    ปรับรูปแบบเว็บไซต์เป็นแบบ Responsive   
(คือ ปรับรูปแบบใหส้ามารถใช้ไดก้ับทุกขนาดของหน้าจอ โดยทีเ่วบ็ไซต์สามารถตรวจจับขนาดของหน้าจอ 
และปรับขนาดและ Layout ให้เหมาะสมตามขนาดของหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้โดยอัตโนมัติ) 
-    ดูแลและปรับปรุงข้อมูลในเวบ็ไซต์ อพส. 
-    ดูแลและปรับปรุงข้อมูลในเวบ็ไซต์ ของกลุ่มงาน   (ในกรณีท่ีกลุ่มงานไม่สามารถดูแลได้เอง) 

2.  โครงการพิจารณาผู้ให้บริการ / การต่ออายุผู้ให้บริการ Web Hosting   
3.  โครงการจดัอบรมเพิม่พูนทักษะดา้นสารสนเทศ 

-    ส ารวจความต้องการ ในการอบรมวิธีการดูแลเว็บไซต์ อพส.    
-    ส ารวจความต้องการอื่นๆ  ท่ีต้องการให้กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศอบรมให้    

                   (โดยก าหนด ตวัเลือกไว้ให้ และใหแ้ต่ละกลุ่มสามารถเสนอแนะได้) 
4. โครงการรวบรวมช่องทางการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร 

-    เพิ่มลิงค์ฐานข้อมูล ทีส่ถาบันในเครือขา่ย อพส. บอกรับ  
     (โดยให้เป็นลิงค์ คลิ๊กแล้วสามารถไปท่ีหน้าเว็บไซตฐ์านข้อมูลได้) 
-    รวบรวมลิงค์ห้องสมุด ของสถาบันในเครือข่าย อพส.  
     (โดยท าเป็นลิงค์  ให้คล๊ิกเขา้ไปได้ที่ชื่อของแต่ละห้องสมุด) 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มีการจัดท าเป็นรายงานประชมุ เพื่อเสนอต่อประธานกลุ่มในล าดับถดัไป 
 



วาระที่ ๔     เร่ืองสืบเนือ่ง   
 

๔.๑  การจัดสรรผู้รับผิดชอบ ในการดูแลและปรับปรุงขอ้มลูต่างๆ บนเว็บไซต์ของ อพส.  
-  ดูแลและปรับปรงุข้อมูล ในส่วนของ อพส. ชุดใหญ่   
-  ดูแลและปรับปรุงข้อมูล ในส่วนกลุ่มงานเทคโนโลยีฯ   
-  ดูแลและปรับปรุงข้อมูล ให้กับกลุ่มงานท่ีเหลือ อีก 3 กลุ่ม  
-  ดูแลและปรับปรุง config ในส่วนงานของ admin ต่างๆ  

สืบเนื่องจากเวลาในการประชุมหมดลงแล้ว ประกอบกับประธานกลุ่มไม่ได้อยู่ในท่ีประชมุเนื่องจากลาป่วย ในการ
แบ่งหน้าที่และการรับผิดชอบเพือ่ดูแลเว็บไซต์ อพส. ในส่วนต่างๆ  จึงขอไปพิจารณาในการประชมุครั้งถดัไป 

ซึ่งในระหว่างนี้ การดูแลและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ อพส. นั้น  จะยังคงเป็นกรรมการท่านเดิมทีเ่คยดูแลอยู่ ได้แก่  
นางสาวรัตนาภรณ์  กาศโอสถ   นางสาวไพลิน จับใจ   นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มีการจัดท าเป็นรายงานประชมุ เพื่อเสนอต่อประธานกลุ่มในล าดับถดัไป 
 
วาระที่ ๕   เร่ืองอื่นๆ 
 

๕.๑  ก าหนดการประชุมครั้งตอ่ไป 
ขอเสนอแนะท่ีได้จากการด าเนินงานในวาระท่ีผ่านมา มีหลายสถาบันทีต่้องการให้แต่ละกลุ่มงานจัดประชมุพร้อมกัน 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม  ดงันั้น ในการจัดประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งถัดไป  จะก าหนดวัน
และสถานท่ีให้ตรงกับกลุ่มอื่น ซึ่งจะดูตามความเหมาะสม และแจง้ให้ทุกทา่นทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๕.๒  การส่งจดหมายเชิญประชุม 
สืบเนื่องจากกระบวนในการส่งจดหมายเชิญประชุมในปัจจุบัน สามารถปรับเปล่ียนให้ส่งทางอิเลก็ทรอนิกส์เมล์ได้ 

เลขาฯ กลุ่มงาน จงึได้สอบถามความสะดวกในการรับจดหมายเชญิประชุมและตอบกลับทางอเีมล์ กับกรรมการทุกท่าน 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้มีการจัดท าเป็นรายงานประชมุ เพื่อเสนอต่อประธานกลุ่มในล าดับถดัไป 

 
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
   
นางสาวไพลิน  จับใจ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

นางสาวประภัสสร  สาระนาค 
อาจารย์เบญญพร มหาพิรุณ 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาศโอสถ 
นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ  
ผู้ตรวจทานรายงานการประชมุ 
 


