รายงานการประชุม คณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 15
ครั้งที่ 3 / 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง 11-12A01 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
***************************************************************************
รายชื่อผูเ้ ข้าประชุม
1. นางสุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์
2. นางสาวประภัสสร สาระนาค
3. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
4. นายธนกฤต สุขแก้ว
5. นายคมกฤช คงรวย
6. นายรัตนสินทร์ ทองคาแม้นศรี
7. อาจารย์เบญญพร มหาพิรุณ
8. นายธนวัฒน์ มิ่งมณี
9. นางสาวไพลิน จับใจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประธานกลุ่มฯ
รองประธานกลุ่มฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผูแ้ จ้งลาประชุม
- นายอัครเดช ศิริพงศ์วัฒนา
- นายเฉลิมพล แสงโชติ
- นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ
- นางสาวจุฑาทิพย์ นิยมรัตน์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
มหาวิทยาลัยหยุดทาการ
แจ้งขอออกจากกลุ่มงานฯ

เปิดประชุม เวลา 13.40 น.
โดย นางสุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์ ประธานกลุ่มฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทีเ่ ดินทางมาร่วมประชุมกลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพส.) และกล่าวนาเพื่อเปิดการประชุม ตามวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ผลการต่ออายุผู้ให้บริการ web hosting สาหรับเช่าพืน้ ที่ทาเว็บไซต์ อพส. (www.thaipul.org)
เลือกต่ออายุผู้ให้บริการ web hosting กับ บริษัท ดาต้าเซิร์ฟ เน็ตเวิร์ค จากัด ที่ อพส. เช่าใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยใช้
เงื่อนไข ดังนี้
ระยะเวลา 2 ปี (10/04/2016 - 09/04/2018)
1. เช่าพื้นที่ทาเว็บ Hosting Plan-S 900 x 2 = 1,800.00
2. ต่ออายุโดเมน thaipul.org
350 x 2 = 700.00
(+vat 7%)
175.00
รวมเป็นเงินทั้งสิน้
2,675.00
(สองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 นาเสนอเว็บไซต์ อพส. รูปแบบใหม่
ประธานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นาเสนอเว็บไซต์ อพส. รูปแบบใหม่ โดยใช้ Joomla ในการพัฒนา ซึ่งได้ขึ้น
โครงสร้างไว้ที่ www.thaipul.org/site3 ซึ่งจะมีพื้นทีส่ าหรับโพสต์ข้อมูลของคณะกรรมการ อพส. กลุ่มผู้บริหาร และ
คณะอนุกรรมการ อพส. ในแต่ละกลุ่มงาน ทัง้ 4 กลุ่ม อยู่รวมกันทีเ่ ว็บไซต์รูปแบบใหม่นี้
ทั้งนี้ ประธานกลุ่มฯ แจ้งเพิม่ เติมต่อที่ประชุมว่า จะเป็นการนาข้อมูลใหม่มาโพสต์ขึ้นเว็บไซต์ อพส. รูปแบบใหม่นี้
โดยจะคงข้อมูลเก่าไว้ทตี่ าแหน่งเดิมของเว็บไซต์ไม่ยา้ ยข้อมูลเก่ามาไว้รวมกัน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2 / 2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยไม่แก้ไข

วาระที่ 3

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
3.1 โครงการและแผนการดาเนินงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกลุ่มให้นาเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มงานอีกครั้ง เพื่อยืนยันรายละเอียดและช่วงเวลาในการดาเนินงาน

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 แผนการจัดอบรมวิธกี ารดูแลเว็บไซต์ อพส. (ด้วย Joomla)
หลังจากที่ประชุมได้พจิ ารณาแผนการดาเนินงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว จึงมีการวางแผนการจัดอบรม
วิธีการดูแลเว็บไซต์ อพส. (ด้วย Joomla) สาหรับผู้ดูแลเว็บไซต์และผู้ที่สนใจจากกลุ่มงานต่างๆ ทั้ง 4 กลุ่ม โดยกาหนด
รายละเอียดในการดาเนินงาน ดังนี้
3.2.1 ให้จดั ทาแบบสารวจความต้องการในการอบรมวิธีการดูแลเว็บไซต์ อพส.
โดยส่งแบบสารวจดังกล่าว แจ้งถึงประธานกลุ่มงานฯ ทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้นาข้อมูลดังกล่าวไป
พิจาณาในที่ประชุม และหาข้อสรุปร่วมกัน ว่าแต่ละกลุ่มงานจะส่งกรรมการท่านใดมาเข้าอบรมในครั้งนี้

3.2.2 กาหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่ใช้จัดการอบรมวิธีการดูแลเว็บไซต์ อพส.
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
3.3.3 จานวนผู้ที่เข้าอบรมจากแต่ละกลุ่มงาน
ในเบื้องต้นขอให้ระบุไว้ที่ 4 ท่าน
มติ
วาระที่ 4

ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องสืบเนื่อง

4.1 การจัดสรรผู้รับผิดชอบ ในการดูแลและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของ อพส.
สืบเนื่องจากในระหว่างนี้ การดูแลและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ อพส. นั้น ยังคงต้องใช้ระบบเดิมที่เป็น wordpress
และกรรมการในแต่ละกลุ่มงานนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงอาจทาให้บางกลุ่มงานไม่สามารถโพสต์
ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ อพส. ได้เอง ดังนั้น ที่ประชุมจึงพิจารณาร่วมกัน เพื่อมอบหมายให้กรรมการของกลุ่มเทคโนโลยีช่วยดูแลงาน
ในส่วนนี้ไปก่อน จนกว่าจะมีการจัดอบรมให้กรรมการจากกลุ่มงานอื่นๆ ให้สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง ดังนี้
- ดูแลและปรับปรุงข้อมูล ในส่วนของ อพส. ชุดใหญ่
นางสุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์
- ดูแลและปรับปรุงข้อมูล ในส่วนกลุ่มงานเทคโนโลยีฯ
นางสาวไพลิน จับใจ
- ดูแลและปรับปรุงข้อมูล ในส่วนกลุ่มงานบริการ
นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ
- ดูแลและปรับปรุงข้อมูล ให้กับกลุ่มงานวิเคราะห์ฯและพัฒนาฯ นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
- ดูแลและปรับปรุง config ในส่วนงานของ admin ต่างๆ
นายธนกฤต สุขแก้ว
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอชือ่ กรรมการและเลขานุการ
ประธานกลุ่มฯ ขอเสนอ นายธนวัฒน์ มิ่งมณี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็น กรรมการและเลขานุการ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
จากขอเสนอแนะที่ได้จากดาเนินงานในวาระที่ผ่านมา มีหลายสถาบันที่ประสงค์ให้แต่ละกลุ่มงานจัดประชุมพร้อมๆ
กัน เพื่อสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม ดังนั้น ทางกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอจัดประชุมแต่ละครัง้ พร้อมกับ
กลุ่มงานบริการสารสนเทศ ซึ่งจะดูตามความเหมาะสมอีกครั้ง
มติที่ประชุม
ปิดประชุม

รับทราบ

เวลา 16.00 น.

นางสาวไพลิน จับใจ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์
นางสาวประภัสสร สาระนาค
นายธนวัฒน์ มิ่งมณี
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

