
รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

คณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ครั้งที ่18/1/2564  วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. 

ประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom 

………………………………………………. 

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ 
 

1 อาจารย์สุภาพร ซือสูงเนิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อนุกรรมการ 
2 อาจารย์ศิริพร แป้นสุวรรณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ 
3 อาจารย์วรวิช พุฒิวิสารทภาคย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ 
4 อาจารย์เพ่ิมทรัพย์ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ 
5 อาจารย์วนิดา เกษรนวล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ 
6 อาจารย์เสาวนีย์ จันทร์สีดา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ 
7 อาจารย์สุรีรัตยา บุญแสนแผน มหาวิทยาลัยรังสิต อนุกรรมการ 
8 อาจารย์สุปรียา มหาสมบัติกุล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อนุกรรมการ 
9 อาจารย์ชิดชนก สิริวันต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 
10 อาจารย์จิระวรรณ อุทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 
11 อาจารย์นิภารัตน์ ชัยประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 
12 อาจารย์ธนัชชา นัทธีวานิช มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี อนุกรรมการ 
13 อาจารย์นภสร ศรีวิลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี อนุกรรมการ 
14 อาจารย์มณฑิรา ปัญญวัฒนกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี อนุกรรมการ 
15 อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม มหาวิทยาลัยสยาม อนุกรรมการ 
16 อาจารย์สุดา ทองชิว มหาวิทยาลัยสยาม อนุกรรมการ 
17 อาจารย์สุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยสยาม อนุกรรมการ 
18 อาจารย์ศันสนีย์ อดทน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 
19 อาจารย์ธนภร กาญจนเลขา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 
20 อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 
21 อาจารย์ปราณี ราจวนจร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อนุกรรมการ 
22 อาจารย์รจนีย์ นารินนท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุกรรมการ 
23 อาจารย์รัศมี ประทา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
 



รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม 

1 อาจารย์สมศรี อ้นประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ 
2 อาจารย์แสงดาว เข็มโคตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ 
3 อาจารย์ภัทรศศิริ สิริเกียรติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
4 อาจารย์รัชนี ชูบุญ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน์ อนุกรรมการ 
5 อาจารย์มัฑนา สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกริก อนุกรรมการ 
6 อาจารย์กานต์เทวี ด้วงพูล มหาวิทยาลัยคริสเตียน อนุกรรมการ 
7 อาจารย์อาไพรวรรณ ขุนภักดิ์นา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อนุกรรมการ 
8 อาจารย์จุฑามาศ คงดี มหาวิทยาลัยชินวัตร อนุกรรมการ 
9 อาจารย์พุทธชาด สุขสอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุกรรมการ 
10 อาจารย์ณภัทร ฉิมพาลี มหาวิทยาลัยพายัพ อนุกรรมการ 
11 อาจารย์รังศิมา คาแสน มหาวิทยาลัยพายัพ อนุกรรมการ 
12 อาจารย์สุนทณี ธรรมพร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อนุกรรมการ 
13 อาจารย์เมตรา เปรมปรีดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ 
14 อาจารย์ธนิกา ย่องไธสง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อนุกรรมการ 
15 อาจารย์พิชชภา นิมา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) อนุกรรมการ 
 

เปิดประชุมเวลา   14.00 น. 

 ดร.อภิรดี อ านรรฆมณี ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในคณะกรรมการ

ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา วาระท่ี 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2566 เมื่อวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2564 (ตามเอกสารใน ไลน์กลุ่ม) 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับทราบผลการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  

ชุดที่  17 (ตามเอกสารแนบใน e-mail ของสมาชิกกลุ่ม) 



 มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

การด าเนินงานโครงการต่อเนื่อง 

 3.1 โครงการพัฒนาหัวเรื่องใหม่โดยใช้ google.doc  

3.2 โครงการรวบรวมแหล่ง Open Access eBook & eJournal 

 3.3 โครงการ “แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน”  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นควรด าเนินการต่อเนื่องท้ัง 3 โครงการในวาระของคณะอนุกรรมการของกลุ่มงาน

พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่ 18 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 พิจารณาคัดเลือก ประธาน รองประธาน และเลขานุการ คณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่  18 (1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2566) 

 

มติที่ประชุม: ได้พิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

1. อาจารยพ์รรณี จิวพุทธิธรรม            มหาวิทยาลัยสยาม ประธาน 
2. อาจารยช์ิดชนก  สิริวันต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. รองประธาน 
3. อาจารยว์รวิช พุฒิวิสารทภาคย์       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขานุการคนที่ 1 
4. อาจารยศ์ิริพร แป้นสุวรรณ             มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขานุการคนที่ 2  

 

โดยมี อาจารย์ไพจิตร เกิดอยู่  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับเป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการของกลุ่ม

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่ 18 นี้ด้วย  

4.2 แผนการด าเนินงานคณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศชุดที ่18 

(1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2566) ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะโครงการที่จะด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศชุดที่ 18 ดังนี้ 

แผนงานการด าเนนิงาน ระยะเวลา 
1. แผนการการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ฯ ทุก 2 เดือน 
2. โครงการพัฒนาหัวเรื่องใหม่โดยผ่าน google.doc (ต่อเนื่อง) เสนอหัวเรื่องและรายงานความก้าวหน้า

ทุกครั้งที่มีการประชุม 



3. โครงการรวบรวมแหล่ง Open Access eBook & eJournal 
(ต่อเนื่อง) 

พิจารณาเวลาการด าเนินการในที่ประชุม 

4. การจัดการความรู้  (KM) / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4.1 เรื่อง UNION CATALOG: การน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรม 
(ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับ  ขั้นตอนการเข้าร่วม UNION CATALOG) 

         4.2 เรื่อง การน าเข้าข้อมูล TDC-ThaiLis Digital Collection 
         4.3 เรื่อง ห้องสมุดสีเขียวสู่ส านักงานสีเขียว 

พิจารณาก าหนดการด าเนินการที่ประชุม 

5. โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนฯ (ต่อเนื่อง) มกราคม – กรกฎาคม 2566 

6. โครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) บุคลากรกลุ่ม
งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อพส. 
กิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
ส าหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล 
กิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ด้านลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล 

พิจารณาก าหนดการด าเนินการที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม : เห็นควรด าเนินงานโครงการตามที่คณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาฯ ได้เสนอแนะ ทั้งนี้ ในกิจกรรม : 
การเพิ่มพูนความรู้ด้านลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล นั้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณด้านวิทยากรผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ จึงเห็นควรน าเสนอต่อชุดผู้บริหารในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรห้องสมุดในวงกว้างมากขึ้น 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

          นัดประชุม ครั้งที ่18 /2/2564 ประมาณการเดือน กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น.                                                                      

                                                

แผนการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ครั้งที่ 1  24 พฤศจิกายน 2564 ประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom 
ครั้งที่ 2  กุมภาพันธ์  2565 ยังไม่ได้ก าหนด อาจจะประชุมออนไลน์ (Video Conference) 
ครั้งที่ 3  เมษายน 2565 ยังไม่ได้ก าหนด อาจจะประชุมออนไลน์ (Video Conference) 
ครั้งที่ 4  มิถุนายน 2565 ยังไม่ได้ก าหนด อาจจะประชุมออนไลน์ (Video Conference) 
ครั้งที่ 5  สิงหาคม 2565 ยังไม่ได้ก าหนด อาจจะประชุมออนไลน์ (Video Conference) 
ครั้งที่ 6  ตุลาคม 2565 ยังไม่ได้ก าหนด อาจจะประชุมออนไลน์ (Video Conference) 



ครั้งที่ 7  ธันวาคม 2565 ยังไม่ได้ก าหนด อาจจะประชุมออนไลน์ (Video Conference) 
 

มติที่ประชุม : ก าหนดให้มีการประชุม 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง  

ปิดประชุม เวลา  16.00 น. 

 

                                                                              นายวรวชิ พุฒิวิสาร์ทภาคย์ 

                                                                      (เลขานุการและผู้บันทึกรายงานการประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 


