
๑ 

 

รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

ครั้งที่ ๑๘/๒/๒๕๖๕ วันศุกรท์ี่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓o - ๑๖.๓o น. 

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom 

……………………………………………………………………………… 

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าประชุม 
 

๑. อาจารย์ไพจิตร เกิดอยู่   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ปรึกษากลุ่มงาน 
๒. 
๓. 

อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม 
อาจารย์ชิดชนก สิริวันต์ 

มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 

ประธานกลุ่มงาน 
รองประธานกลุ่มงาน 

๔. อาจารย์สุภาพร ซือสูงเนิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อนุกรรมการ 
๕. อาจารย์สมศรี อ้นประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ 
๖. อาจารย์มัฑนา สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกริก อนุกรรมการ 
๗. อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเตาชู มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุกรรมการ 
๘. อาจารย์กานต์เทวี ด้วงพูล มหาวิทยาลัยคริสเตียน อนุกรรมการ 
๙. อาจารย์อุษา ขาวมานิตย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อนุกรรมการ 
๑๐. อาจารย์ณภัทร ฉิมพาลี มหาวิทยาลัยพายัพ อนุกรรมการ 
๑๑. อาจารย์สุรีรัตยา บุญแสนแผน มหาวิทยาลัยรังสิต อนุกรรมการ 
๑๒. อาจารย์สุปรียา มหาสมบัติกุล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อนุกรรมการ 
๑๓. อาจารย์นิภารัตน์ ชัยประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 
๑๔. อาจารย์นิรชา ภูสามารถ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี อนุกรรมการ 
๑๕. อาจารย์มณฑิรา ปัญญวัฒนกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี อนุกรรมการ 
๑๖. 
๑๗. 

อาจารย์ธนัชชา นัทธีวานิช 
อาจารย์นภสร  ศรีวิลัย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

๑๘. อาจารย์สุดา ทองชิว มหาวิทยาลัยสยาม อนุกรรมการ 
๑๙. อาจารย์สุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยสยาม อนุกรรมการ 
๒๐. อาจารย์ศันสนีย์ อดทน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 
๒๑. อาจารย์ธนภร กาญจนเลขา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 
๒๒. อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 
๒๓. อาจารย์รจนีย์ นารินนท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุกรรมการ 
๒๔. อาจารย์รัศมี ประทา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
๒๕. อาจารย์เมตรา เปรมปรีดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ 
๒๖. อาจารย์วัฒนา ปั้นจิตร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ 



๒ 

 

๒๗. 
๒๘ 

อาจารย์ธนิกา ย่องไธสง 
อาจารย์รังศิมา คาแสน 

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

๒๙.
๓๐. 

อาจารย์วรวิช พุฒิวิสารทภาคย์ 
อาจารย์ศิริพร แป้นสุวรรณ 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

อนุกรรมการและเลขานุการ ๑ 
อนุกรรมการและเลขานุการ ๒ 
 

 

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม 

๑. อาจาร์จิระวรรณ อุทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุกรรมการ 
๒. อาจารย์ปราณี ราจวนจร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อนุกรรมการ 
๓. อาจารย์แสงดาว เข็มโคตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ 
๔. อาจารย์ภัทรศศิริ สิริเกียรติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
๕. อาจารย์รัชนี ชูบุญ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน์ อนุกรรมการ 
๖. อาจารย์อาไพรวรรณ ขุนภักดิ์นา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อนุกรรมการ 
๗. อาจารย์จุฑามาศ คงดี มหาวิทยาลัยชินวัตร อนุกรรมการ 
๘. อาจารย์พุทธชาด สุขสอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุกรรมการ 
๙. อาจารย์สุนทณี ธรรมพร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อนุกรรมการ 
๑๐. อาจารย์เพ่ิมทรัพย์ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ 
๑๑. อาจารย์วนิดา เกษรนวล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ 
๑๒. อาจารย์เสาวนีย์ จันทร์สีดา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
 

อาจารย์พิชชภา นิมา 
อาจารย์เมตรา เปรมปรีดิ์ 
อาจารย์วัฒนา ปั้นจิตร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ห้องสมุดสีเขียวสู่ส านักงานสีเขียว” 

๑. อาจารย์ปรีชารัตน์ ทองสันเทียะ ไม่แจ้งสถาบัน  

๒. คุณดวงเกสร พรมจักร์ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยรังสิต  

 
 
 
 
 
 

  

เปิดประชุม เวลา ๑๓.๓o น.  



๓ 

 

อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม ประธานกลุ่มงาน จากมหาวิทยาลัยสยาม ได้กล่าวเปิดประชุม และกล่าว

ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และกล่าวขอบคุณวิทยากร 

อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อ านวยการ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้มาเแบ่งปันความรู้/

ถ่ายทอดความรู้ ให้กับสมาชิกกลุ่มงานฯ โดยได้ให้วิทยากรน าเข้าสู่วาระการประชุมที่ ๓.๑ โครงการจัดการ

ความรู้  (KM) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ห้องสมุดสีเขียวสู่ส านักงานสีเขียว” เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ 

น. (ก าหนดเวลาประมาณ ๑ ชม. ๓๐ นาท)ี ก่อนการประชุมวาระอ่ืนๆ  

 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

๑.๑ สรุปผลการประชุมของ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดม 

ศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพ่ือน านโยบายสู่แนวทางการด าเนินงานของกลุ่มงานพัฒนา

และวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ประธานกลุ่มงานฯ ได้แจ้งสรุปผลการประชุมของ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่าย

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีมติการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) เงินกองทุนของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สามารถน ามาใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ อาทิเช่น ค่าวิทยากร 

๒) ก าหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ชุดที่ ๑๘ ทุก ๓ เดือน ต่อครั้ง ส่วนคณะอนุกรรมการกลุ่มย่อย จัดประชุมทุก ๒ เดือน ต่อ

ครั้ง หากมีเรื่องที่ต้องหารือก่อนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ จะจัดการประชุมเป็นกรณีไปผ่านระบบการ

ประชุมออนไลน์ 

๓) หัวข้อการจัดอบรม/สัมมนารูปแบบออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง “ลิขสิทธิ์ในงานของห้องสมุด” 

๔) การน าเสนอฐานข้อมูลเพ่ือจัดซื้อร่วมกัน ให้ผู้แทนจ าหน่ายน าเสนอฐานข้อมูลเป็นกรณีไป โดย

แยกจากการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 

๕) การท า MOU กับส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันที่ร่วมลงนามไปแล้ว

ต้องรอให้สัญญาฉบับเดิมหมดอายุ จึงจะสามารถลงนามฉบับต่อไปได้ ส่วนสถาบันที่ยังไม่ลงนาม

ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  

รับด าเนินการประสานงานการท า MOU กับส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฉบับต่อไป 



๔ 

 

จากมติการด าเนินงานในข้อที่ ๓) น าไปสู่การยกเลิกกิจกรรมของกลุ่มงานฯ ในกิจกรรม: การเพ่ิมพูน

ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล เนื่องจากสามารถรอเข้าร่วมอบรมในเรื่องดังกล่าวได้ ตามที่ อพส. มีมติจะ

ด าเนินงาน 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้การประชุม/อบรม/สัมมนา   

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุด และทุกท่านเข้าร่วม

การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ ๘ ประจ าปี ๒๕๖๕ ในวัน

ศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ภายใต้ concept “Green Society” 

โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญการสัมมนาฯ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ที่ https://tu-library.com/greenlib/   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ โครงการจัดการความรู้  (KM)  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ห้องสมุดสีเขียวสู่ส านักงานสีเขียว” วิทยากรผู้แบ่งปัน

ความรู้/ถ่ายทอดความรู้  โดย อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์  รองผู้อ านวยการ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยรังสิต เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.  

มติที่ประชุม   ที่ประชุม/กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓๐ คน 

โดยวิทยากร ได้แบ่งบันและถ่ายถอดองค์ความรู้เรื่อง “ห้องสมุดสีเขียวสู่ส านักงานสีเขียว” สรุปหัวข้อ

องค์ความรู้ ดังนี้ 

 ห้องสมุดสีเขียว คืออะไร 

 ห้องสมุดสีเขียว ท าแล้วได้อะไร 

 บทบาทของห้องสมุดสีเขียว 

 ความเป็นมา ห้องสมุดสีเขียวสู่ส านักงานสีเขียว ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 



๕ 

 

 การด าเนินการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ข้อก าหนด ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 

และคะแนนเกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว 

 คณะผู้บริหารส านักหอสมุด และคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสี

เขียว  

 นโยบายห้องสมุดสีเขียว 

 เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ๘ หมวด ได้แก่  

หมวดที่ ๑ ทั่วไป (นโยบาย) 

หมวดที่ ๒ โครงสร้างพื้นฐาน 

หมวดที่ ๓ การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 

หมวดที่ ๔ การจัดการของเสียและมลพิษ 

หมวดที่ ๕ การบริหารจัดการและการให้บริการของห้องสมุด 

หมวดที่ ๖ บทบาทบุคลากรของห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

หมวดที่ ๗ เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

หมวดที่ ๘ การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว 

 เกณฑ์การตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ๖ หมวด ได้แก่  

หมวดที่ ๑ การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตส านึก 

หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 

หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย 

หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

หมวดที่ ๖ การจัดซื้อและจัดจ้าง 

 ระดับคะแนนเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว (IFLA Green 

Library Award) ประจ าปี ๒๐๒๐ ระดับนานาชาติ จากสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบัน

และสมาคมห้องสมุด และได้รับการประเมิน เป็นส านักงานสีเขียว ระดับประเทศ ระดับ

ทอง (Gold Green Office Award) ด้วยคะแนน ๙๕.๔๑ (เต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

 ผลส าเร็จของการเป็นส านักงานสีเขียว 

๓.๒ ความคืบหน้าโครงการพัฒนาหัวเรื่องใหม่โดยผ่าน google.doc  

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง เนื่องจากแต่ละสถาบันไม่สามารถเสนอหัวเรื่องเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณา

ในกลุ่มงานฯ ได้จาก Link เดิม  https://goo.gl/ylnb๕v ที่ได้จัดท าไว้ ดังนั้นอนุกรรมการจากมหาวิทยาลัย

https://goo.gl/ylnb5v


๖ 

 

ธุรกิจบัณฑิตย์ รับไปด าเนินการสร้าง Link ใหม่ใน Google Sheet และ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ เมื่อ

สิ้นสุดวาระ ในแต่ละชุดวาระ ควรมอบ Link ให้อนุกรรมการ ในชุดวาระต่อไปเป็นกิจลักษณะ  ทั้งนี้ ประธาน 

ขอให้สมาชิกท่านใดที่มีข้อมูลหัวเรื่องเก่า ขอให้ส่งให้เลขานุการกลุ่มงานฯ เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๓ ความคืบหน้าโครงการรวบรวมแหล่ง Open Access eBook & eJournal  

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่ง มหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้ด าเนินการจัดท าโพส เผยแพร่ไว้ที่ 

https://e-library.siam.edu/open-access-database/ ในชุดวาระนี้มหาวิทยาลัยสยาม รับด าเนินการ

อัพเดทข้อมลูในโพสต่อไป โดยขอให้สมาชิกจัดส่งรายชื่อฐานข้อมูล Open Access eBook & eJournal ใหม่ๆ

ได้ที่ Line ของกลุ่มงานฯ เพ่ือให้โพสมีข้อมูลหลากหลายและครบถ้วนที่สุด 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๔ ความคืบหน้าโครงการจัดการความรู้  (KM) / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “UNION 

CATALOG: การน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรม”  

กิจกรรมในโครงการนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง ขั้นตอนการเข้า

ร่วม UNION CATALOG ที่ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดท าเป็น Flow Chart เผยแพร่ความรู้ ประธาน 

จึงขอให้สมาชิกให้ข้อเสนอแนะและเลือกวิธีการจัดกิจกรรมนี้ในรูปแบบ Flow Chart หรือบรรยายความรู้โดย

วิทยากรที่เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ทาง ThaiLis ยังไม่ได้ก าหนดวันอบรมการน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรม  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “UNION 

CATALOG: การน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรม” ใน MARC tag ที่ส าคัญ โดยอนุกรรมการจากมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ 

๓.๕ ความคืบหน้าโครงการจัดการความรู้  (KM) / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การน าเข้า

ข้อมูล TDC-ThaiLis Digital Collection”  

กิจกรรมในโครงการนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่ง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับจะด าเนินการจัดท าเป็น 

Flow Chart แนะน าวิธีการเพ่ือเผยแพร่ ประธาน จึงขอให้สมาชิกให้ข้อเสนอแนะและเลือกวิธีการจัดกิจกรรม

นี้ในรูปแบบ Flow Chart หรือบรรยายความรู้โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง “การน าเข้า

ข้อมูล TDC-ThaiLis Digital Collection” ในรูปแบบ Flow Chart เผยแพร่องค์ความรู้ โดยมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ 

๓.๖ ความคืบหน้าโครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาและ

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อพส.  

https://e-library.siam.edu/open-access-database/


๗ 

 

กิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล กิจกรรม

นี้ สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะได้หลายครั้ง เพราะมีองค์ความรู้ที่หลากหลายมาก อาทิเช่น การออกแบบ

งานกราฟฟิก/ INFO-GRAPHIC, การจัดท าสติ๊กเกอร์ไลน์, การจัดท า EBOOKS, การใช้โปรแกรมต่างๆ ในการ

สร้างสื่อมัลติมีเดีย เช่น Affinity Publisher/ After Effects/ Dreamweaver/ Canva/ Flash ๒D Anima 

tion/  Illustrator/  KineMaster -  Pro Video Editor/  Microsoft Powerpoint/  Photoshop/  Prezi/ 

Powtoon/ Snapseed/ VideoShow ฯ ถ้าหากสมาชิกต้องการเรียนรู้เรื่องใดหรือสมาชิกท่านใดมีองค์ความรู้

เหล่านี้สามารถน ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกได้ โดยแจ้งได้ท่ี Line ของกลุ่มงานฯ  

กิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ด้านลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล กิจกรรมนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมผู้บริหารใน

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพ่ือ

ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณด้านวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

และจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรห้องสมุดในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับด าเนินการตามที่แจ้ง

แล้ว ในวาระที่ ๑.๑ กลุ่มงานฯ จึงได้ยกเลิกกิจกรรมนี้ เนื่องจากสามารถรอเข้าร่วมอบรมในเรื่องดังกล่าวได้ 

ตามท่ี อพส. ชุดที่ ๑๘ มีมติจะด าเนินงาน 

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบและประธาน และประธานจัดหาวิทยากรที่มีองค์ความรู้ด้านการสร้าง

สื่อมัลติมีเดีย มาให้ความรู้แก่สมาชิกในวาระหรือโอกาสที่เหมาะสมต่อไป 

๓.๗ ความคืบหน้าโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน  

โครงการนี้รอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๒๐๑๙ ถ้าหากสมาชิกมีรายชื่อโรงเรียนหรือ

ชุมชนที่ต้องการแบ่งปัน สามารถรวบรวมและจัดส่งไว้ที่ Line ของกลุ่มงานฯ เพ่ือไว้เป็นข้อมูลในการจัดล าดับ

ความต้องการในการแบ่งปันได้ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

การด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาและ

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อพส. ในกิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับ

บรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล 



๘ 

 

เนื่องจากกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 

หัวข้อ "การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” ซึ่งเป็นหัวข้อที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่กลุ่มงาน

พัฒนาฯ มีความสนใจที่จะด าเนินงาน ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า จะด าเนินการจัดกิจกรรม

กันเองโดยหาวิทยากรภายในกลุ่มมาให้ความรู้ หรือ พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มงานบริการฯ  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หัวข้อ "การสร้าง

สื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” กับกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

นัดประชุม ครั้งที่ ๑๘/๓/๒๕๖๕ ประมาณการเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

 

ปิดประชุม เวลา  ๑๖.๑๕ น.                                                                             

นายวรวิช พุฒิวิสาร์ทภาคย์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

นางพรรณี จิวพุทธิธรรม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการประชุม กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

ครั้งที่ ๑๘/๒/๒๕๖๕ วันศุกรท์ี่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓o - ๑๖.๓o น. 



๙ 

 

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ (KM) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เรื่อง “ห้องสมุดสีเขียวสู่ส านักงานสีเขียว”  

วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้/ถ่ายทอดความรู้ โดย อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อ านวยการ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต  



๑๐ 

 

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ผ่านโปรแกรม Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดิโอการประชุม กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

ครั้งที่ ๑๘/๒/๒๕๖๕ วันศุกรท์ี่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓o - ๑๖.๓o น. 

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom 



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิ้งค์วีดิโอการประชุม 

https://drive.google.com/drive/folders/154HUvimCNIuPooyMboR6uGvMgZZGekov 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/154HUvimCNIuPooyMboR6uGvMgZZGekov

