รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครัง้ ที่ 15/9/2560 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ สานักหอสมุด ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ วิทยาลัยเซาธ์ อีสท์ บางกอก
*******************************
รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้ าประชุม
1. อาจารย์ลมัย ประคอนสี
2. อาจารย์จิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม
3. อาจารย์นิภารัตน์ ชัยประสิทธิ์
4. อาจารย์พรหมมาศ เอ่งฉ้ วน
5. อาจารย์สนุ ทณี ธรรมพร
6. อาจารย์ธนิกา ย่องไธสง

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม
1. อาจารย์พทุ ธชาด สุขสอาด
2. อาจารย์รจนีย์ นาริ นนท์
3. อาจารย์สปุ รี ยา มหาสมบัติกลุ
4. อาจารย์วนิดา เกษรนวล
5. อาจารย์พชั ริ นทร์ จาริ ยะ
6. อาจารย์นษุ า สุขบุญพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

รองประธาน คนที่ 1
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่ มาประชุม
1. อาจารย์ชาญยุทธ์ ชูสวุ รรณ

วิทยาลัยทองสุข

2. อาจารย์ณิชาภัทร อมรจุติ
3. อาจารย์สชุ ีรา ทองศิริ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ลาออก)

4. อาจารย์อคั รพล จีนาคม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ลาออก)

เปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.
อาจารย์เยาวภานี รอดเพ็ชร ผู้อานวยการ สานักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กล่าวต้ อนรับผู้เข้ าร่วม
ประชุมกลุม่ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและกลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครื อข่ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 15

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
เมื่อที่ประชุมมาครบแล้ ว รองประธานแจ้ งคนที่ 1 แจ้ งเรื่ องเพื่อทราบดังต่อไปนี ้
1. การประชุมใหญ่ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่
15 ได้ กาหนดการประชุมครัง้ ใหญ่ และสัมมนาวิชาการ หัวข้ อ “ห้ องสมุด ทรัพยากรการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในยุค Thailand 4.0” ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. –16.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 7 สานักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคา่ ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สาหรับสมาชิก อพส. จานวน 800
บาท บุคคลทัว่ ไป จานวน 1,000 บาท ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สมาชิก อพส. จานวน 1,000 บาท บุคคล
ทัว่ ไป จานวน 1,200 บาท
2. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แจ้ งรายชื่อผู้เข้ าร่วมเป็ นอนุกรรมการ กลุม่ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
คือ อาจารย์จิราพร บานลา แทน อาจารย์อคั รพล จีนาคม ที่แจ้ งลาออก โดยจะเข้ าร่วมประชุมกลุม่ งานวิเคราะห์ฯ ใน
วาระหน้ า
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 15/8/60 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้ อง 1202 ชัน้ 12
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตบางเขน แบบมีการแก้ ไขรายงานการประชุม ดังนี ้ หน้ าที่ 2 บรรทัดที่ 18 จาก
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Internet users) แก้ เป็ น แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Internet questionaires) บรรทัดที่ 19
จาก แบบแสดงรายการเสียภาษี เงินได้ แก้ เป็ น แบบแสดงรายการภาษี เงินได้ (Tax returns) บรรทัดที่ 21 จาก อินเตอร์ เน็ต
แบบฝั งตัว แก้ เป็ น อินเทอร์ เน็ตแบบฝั งตัว และหน้ าที่ 3 บรรทัดที่ 2 จาก มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก แก้ เป็ น วิทยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การสรุปผลการดาเนินงานโครงการของกลุม่ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จานวน 3 โครงการดังนี ้
3.1 โครงการพัฒนาการเสนอหัวเรื่ องใหม่ โดยผ่าน google.doc (http://goo.gl/ylnb5v)
3.2 โครงการ อพส. บริ การสังคม “แบ่งปั นความรู้สชู่ มุ ชน” ครัง้ ที่ 4
โรงเรี ยนศรี บางไทร ต.บางไทร อ. บางไทร จ. พระนครศรี อยุธยา (ทาร่วมกันทัง้ 4 กลุม่ งาน)
3.3 โครงการพัฒนาห้ องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ : โรงเรี ยนศรี บางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3.4 การสรุปผลการดาเนินงาน จะทาการสรุปผลฯ เพื่อส่งให้ อพส. ใหญ่ รวบรวมเป็ นตัวเล่มต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ปิ ดการประชุมและหมดวาระของกลุม่ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อพส. ชุดที่ 15 (2558-2560) และ
กาหนดการประชุมครัง้ ใหญ่ และสัมมนาวิชาการ หัวข้ อ “ห้ องสมุด ทรัพยากรการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

ยุค Thailand 4.0” ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. –16.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 7 สานักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 16.00 น.

อาจารย์ลมัย ประคอนสี
รองประธานคนที่ 1 และ
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม (แทน)

