รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครั้งที่ 15/7/2560 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้ องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 7 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
*******************************
รายนามคณะอนุกรรมการทีเ่ ข้ าประชุม
1. อาจารย์สุชีรา ทองศิริ
2. อาจารย์ลมัย ประคอนสี
3. อาจารย์จิตติวรรณ สิ ทธิวริ ัชธรรม
4. อาจารย์นิภารัตน์ ชัยประสิ ทธิ์
5. อาจารย์อคั รพล จีนาคม
6. อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายนามคณะอนุกรรมการทีล่ าประชุม
1. อาจารย์พทุ ธชาด สุขสอาด
2. อาจารย์ณิชาภัทร อมรจุติ
3. อาจารย์สุปรี ยา มหาสมบัติกลุ
4. อาจารย์พชั ริ นทร์ จาริ ยะ
5. อาจารย์รจนีย ์ นาริ นนท์
6. อาจารย์ธนิกา ย่องไธสง
7. อาจารย์สน
ุ ทณี ธรรมพร
8. อาจารย์พรหมมาศ เอ่งฉ้วน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประธาน
รองประธาน คนที่ 1
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการทีไ่ ม่มาประชุม
1. อาจารย์ชาญยุทธ์ ชูสุวรรณ

วิทยาลัยทองสุข

เปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.
อาจารย์ นฤมล พฤกษศิลป์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และกลุ่มงานพัฒนา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์ เลขานุการ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แจ้งรายงานการประชุมคณะทางานกลุ่มงาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.) ครั้งที่ 5/2559 โดยสรุ ปดังนี้
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหัวเรื่ องที่เป็ นปั ญหา ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วจานวน 2 หัวเรื่ อง ได้แก่
1. การเรี ยนรู ้และความคงแก่เรี ยน
2. การสูงวัยของประชากร
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหัวเรื่ องภาษาไทย จานวน 169 หัวเรื่ อง
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการพัฒนาการเสนอหัวเรื่ องใหม่ โดยผ่ าน google.doc (http://goo.gl/ylnb5v)
ในที่ประชุมมีมติให้ สถาบันที่นาเสนอหัวเรื่ องใหม่ทผี่ า่ นการอนุมตั ิแล้ ว ให้ สถาบันนันรั
้ บผิดชอบกาหนด
หมวดหมู่ ระบบ DC หรื อ LC ตามที่สถาบันนันใช้
้
3.2 โครงการ อพส. บริ การสังคม “แบ่ งปั นความรู้ ส่ ช
ู ุมชน” ครัง้ ที่ 4
นัดประชุมพร้ อมกันในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ที่ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อจะ
เดินทางต่อไปยังโรงเรี ยนศรี บางไทร ต.บางไทร อ. บางไทร จ. พระนครศรี อยุธยา
3.3 โครงการพัฒนาห้ องสมุดและทรั พยากรสารสนเทศ : โรงเรี ยนศรี บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ลมัย ประคอนสี รองประธาน จาก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็ นผู้เตรี ยมแบบสอบถามเพือ่ จะนาไปแจก
ที่โรงเรี ยนศรี บางไทร และรวบรวมแบบสอบถาม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอืน่ ๆ
4.1 นัดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 15/8/2560 จะประชุมในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
วิทยาเขตบางเขน
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 16.00 น.

อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

