รายงานการประชุม คณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 15
ครั้งที่ 4 / 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชัน้ 2 อาคารหอสมุด มหาวิยาลัยรังสิต
***************************************************************************
รายชื่อผูเ้ ข้าประชุม
1. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
2. นายธนกฤต สุขแก้ว
3. นายคมกฤช คงรวย
4. อาจารย์เบญญพร มหาพิรุณ
5. นายรัตนสินทร์ ทองคาแม้นศรี
6. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ
7. นายธนวัฒน์ มิ่งมณี
8. นางสาวไพลิน จับใจ

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อผูแ้ จ้งลาประชุม
- นางสุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์
- นางสาวประภัสสร สาระนาค
- นายอัครเดช ศิริพงศ์วัฒนา
- นายเฉลิมพล แสงโชติ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยชินวัตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา 15.30 น.
วาระที่ 1
วาระที่ 2

วาระที่ 3

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3 / 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น.
เรื่องสืบเนื่อง
สรุปข้อมูลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ อพส. (ด้วย Joomla)
ผู้บรรยาย
นายธนวัฒน์ มิ่งมณี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หัวข้อที่บรรยาย 1. การ login เข้า admin site ของเว็บไซต์ อพส.(www.thaipul.org/site3) ที่สร้างจาก Joomla
2. การสร้างเรื่องใหม่ new articel ของแต่ละกลุ่มงาน
3. การโพสต์ข้อความลงในเรื่อง ของแต่ละกลุ่มงาน
4. การอัฟโหลดไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ โดยผ่านโปรแกรม FileZilla
5. การโพสต์รูปภาพลงในเรื่อง ของแต่ละกลุ่มงาน
6. การสร้างลิงค์ไฟล์ลงในเรื่อง ของแต่ละกลุ่มงาน

รายชื่อผู้เข้าอบรม
รวมทั้งหมด 19 ท่าน โดยมีรายชื่อผู้เข้าอบรม แยกตามกลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จานวน 4 ท่าน
1. นางสาวเด่นดารา ถาดเกษม
วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
2. นางสาวศันสนีย์ อดทน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน
มหาวิทยาลัยรังสิต
4. นางสาวนิรชา อินทร์ศรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
จานวน 4 ท่าน
1. อาจารย์พัชรินทร์ ยั่งยืน
วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
2. อาจารย์จุฑามาศ ดุษฎีสุนทรสกุล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์
มหาวิทยาลัยรังสิต
4. อาจารย์รัตนา พรหมสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จานวน 3 ท่าน
1. นางสาวลมัย ประคอนสี
มหาวิทยารังสิต
2. นายอัครพล จีนาคม
มหาวิทยากรุเทพ
3. นางสาวรจนีย์ นารินทร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 8 ท่าน
1. นายธนวัฒน์ มิ่งมณี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
มหาวิทยาลัยรังสิต
3. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4. อาจารย์เบญญพร มหาพิรุณ
วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
5. นายรัตนสินทร์ ทองคาแม้นศรี
วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
6. นายคมกฤช คงรวย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
7. นายธนกฤต สุขแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
8. นางสาวไพลิน จับใจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
แจ้งประเด็นความไม่ปลอดภัยของข้อมูลในเว็บไซต์ อพส.
กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อทีค่ ณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึง ประเด็นความไม่ปลอดภัยของ
ข้อมูลในเว็บไซต์ อพส. ด้วยเหตุที่ว่า ได้มีการแจกจ่าย username และ password ทีใ่ ช้ในการ FTP File ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ให้แก่
ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้ท่านทราบ ซึ่ง username นี้ สามารถบริหารจัดการไฟล์ เพิ่มไฟล์ ย้ายไฟล์ ลบไฟล์ ที่เก็บอยู่ในพื้นที่
เว็บไซต์ของ อพส. ได้ทั้งหมด ดังนั้น อาจเกิดเหตุโดยไม่รู้วา่ ใครเป็นคนกระทา ข้อมูลจึงไม่ปลอดภัยอีกต่อไป
ที่ประชุมฯ จึงได้มีการพิจารณาในรายละเอียดและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให้ admin ผู้ดูแลระบบ ช่วย
เปลี่ยน username และ password (ตัวหลัก) ทีใ่ ช้ในการ FTP File ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ และบริหารจัดการไฟล์ ในเซิร์ฟเวอร์ เป็นคา
อื่น และขอให้ admin ผู้ดูแลระบบ ลองศึกษาหาวิธีการ เพื่อกาหนดสิทธิ์ให้ผู้ที่เข้าอบรมการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ อพส.
ในวันนี้ ยังคงสามารถใช้งาน username และ password ที่ได้แจ้งไปในระหว่างการอบรมฯ ในวันนี้ ได้เหมือนเดิม
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
จากข้อเสนอแนะที่ได้จากดาเนินงานในวาระที่ผ่านมา มีหลายสถาบันที่ประสงค์ให้กลุ่มงานจัดการประชุมพร้อมๆ
กัน เพื่อสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม ดังนั้น ทางกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอจัดประชุมครัง้ ต่อไป พร้อม
กับกลุ่มงานอื่น ซึ่งจะดูตามความเหมาะสมอีกครั้ง
มติที่ประชุม
ปิดประชุม

รับทราบ

เวลา 16.00 น.

นางสาวไพลิน จับใจ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายธนกฤต สุขแก้ว
นายธนวัฒน์ มิ่งมณี
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

