รายงานการประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครั้งที่ 15/8/2560 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้ อง 1202 ชั้น 12 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
*******************************
รายนามคณะอนุกรรมการทีเ่ ข้ าประชุม
1. อาจารย์ลมัย ประคอนสี
2. อาจารย์พชั ริ นทร์ จาริ ยะ
3. อาจารย์นิภารัตน์ ชัยประสิ ทธิ์
4. อาจารย์รจนีย ์ นาริ นนท์
5. อาจารย์วนิดา เกษรนวล
6. อาจารย์ธนิกา ย่องไธสง
7. อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตบางเขน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายนามคณะอนุกรรมการทีล่ าประชุม
1. อาจารย์พทุ ธชาด สุขสอาด
2. อาจารย์สุปรี ยา มหาสมบัติกลุ
3.
อาจารย์สุนทณี ธรรมพร
4. อาจารย์พรหมมาศ เอ่งฉ้วน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

5.

อาจารย์จิตติวรรณ สิ ทธิวริ ัชธรรม

รองประธาน คนที่ 1
รองประธาน คนที่ 2
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

รายนามคณะอนุกรรมการทีไ่ ม่มาประชุม
1. อาจารย์ชาญยุทธ์ ชูสุวรรณ

วิทยาลัยทองสุข

2. อาจารย์ณิชาภัทร อมรจุติ
3. อาจารย์สุชีรา ทองศิริ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ลาออก)

4. อาจารย์อคั รพล จีนาคม

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ (ลาออก)

เปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.
อาจารย์ ประภัสสร สาระนาค หัวหน้าแผนกบริ การ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม กล่าวต้อนรับ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
รองประธานแจ้ง อาจารย์สุชีรา ทองศิริ ประธาน จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ลาออกจากกลุ่มงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศเนื่องจากย้ายหน่วยงาน จึงมอบหมายให้ อาจารย์ ลมัย ประคอนสี รองประธานคนที่ 1 จาก

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ทาหน้าที่แทน และอาจารย์อคั รพล จีนาคม คณะอนุกรรมการ จากมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ แจ้งลาออก
เนื่องจากได้งานใหม่
อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์ เลขานุการ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แจ้งรายงานการประชุมคณะทางานกลุ่ม
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.) ครั้งที่ 2/2560 โดยสรุ ปดังนี้
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหัวเรื่ องที่เป็ นปัญหา ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วจานวน 4 หัวเรื่ อง ได้แก่
1. ทุนมนุษย์ ( Human capital)
2. การขุดค้นทางโบราณคดี (Excavations (Archaeology)
3. ชาวเขา (Hill tribes)
4. คนภูเขา (Mountain people)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหัวเรื่ องภาษาไทย จานวน 92 หัวเรื่ อง และหัวเรื่ องที่เป็ นปั ญหารอการตรวจสอบ จานวน 14
หัวเรื่ อง
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15/7/60 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต หน้าที่2
บรรทัดที่ 26 แก้เป็ น กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและกลุ่มงานพัฒนา
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการพัฒนาการเสนอหัวเรื่องใหม่ โดยผ่าน google.doc (http://goo.gl/ylnb5v) และในทีป่ ระชุมมีมติ
รับรอง หัวเรื่องใหม่ 7 หัวเรื่อง คือ
- แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Internet questionaires)
- แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (Tax returns)
- อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ ง (Internet of things)
- อินเทอร์เน็ตแบบฝังตัว (Embedded Internet)
- อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Internet)
- การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real estate investment)
- การลงทุนประเภทสถาบัน (Institutional investment)
3.2 โครงการ อพส. บริการสังคม “แบ่ งปันความรู้ สู่ ชุมชน” ครั้งที่ 4
โรงเรี ยนศรี บางไทร ต.บางไทร อ. บางไทร จ. พระนครศรี อยุธยา
3.3 โครงการพัฒนาห้ องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ : โรงเรียนศรีบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ลมัย ประคอนสี รองประธาน จาก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็ นผูเ้ ก็บและรวบรวมแบบสอบถาม และ
กาลังดาเนินการจัดทาเป็ นรู ปเล่ม
ทีป่ ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอืน่ ๆ
4.1 นัดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 15/9/2560 จะประชุมในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีส
บางกอก
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 16.00 น.

อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

