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รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

ครั้งที่ ๑๘/๓/๒๕๖๕ วันพุธที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓o - ๑๖.๓o น. 

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom 

……………………………………………………………………………… 

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 

๑. 
๒. 

อาจารย์ไพจิตร เกิดอยู่ 
อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

ที่ปรึกษากลุ่มงาน 
ประธานกลุ่มงาน 

๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 

อาจารย์ชิดชนก สิริวันต์ 
อาจารย์กัลยา ศุภพันธุ์มณี 
อาจารย์อรชร ยิ่งใหญ่ 
อาจารย์อารี แก้วพิพัฒน์ 
อาจารย์สุดา ทองชิว 
อาจารย์พรพิศ องค์ศรัทธา 
อาจารย์สุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 
อาจารย์ณภัทร ฉิมพาลี 
อาจารย์ธนิกา ย่องไธสง 
อาจารย์จิระวรรณ อุทัศน์ 
อาจารย์นิภารัตน์ ชัยประสิทธิ์ 
อาจารย์สมเกียรติ กิติวินิต 
อาจารย์ศันสนีย์ อดทน 
อาจารย์ธนภร กาญจนเลขา 
อาจารย์นุษา สุขบุญพันธ์ 
อาจารย์รจนีย์ นารินนท์ 
อาจารย์สุปรียา มหาสมบัติกุล 
อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ทัพมีบุญ 
อาจารย์สุนทณี ธรรมพร 
อาจารย์รอซียะห์ มะดรอฮิง 
อาจารย์แซนะ หะนะเตะ 
อาจารย์สูมัยยะห์ วาเตะ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

รองประธานกลุ่มงาน 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
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๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 
๒๘. 
๒๙. 
๓๐. 
๓๑. 
๓๒. 
๓๓. 
๓๔ 
๓๕. 
๓๖. 
๓๗. 
๓๘. 
๓๙.
๔๐. 
๔๑. 

อาจารย์สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
อาจารย์สุภาพร ซือสูงเนิน 
อาจารย์ภัคภิญญา สว่างวงศ์ 
อาจารย์นิรชา ภูสามารถ 
อาจารย์นภสร ศรีวิลัย 
อาจารย์ธนัชชา นัทธีวานิช 
อาจารย์มณฑิรา ปัญญวัฒนกิจ 
อาจารย์ปาริชาด สามเพชรเจริญ 
อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเตาชู 
อาจารย์กานต์เทวี ด้วงพูล 
อาจารย์อุษา ขาวมานิตย์ 
อาจารย์วรรณฑินีย์ แก้วเขียว 
อาจารย์ปนัดดา เนียมจ ารัส 
อาจารย์เพ่ิมทรัพย์ ศรีสุวรรณ 
อาจารย์เสาวนีย์ จันทร์สีดา 
อาจารย์วรวิช พุฒิวิสารทภาคย์ 
อาจารย์ศิริพร แป้นสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ ๑ 
อนุกรรมการและเลขานุการ ๒ 
 

 

รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่มาประชุม 

๑. อาจารย์มัฑนา สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกริก อนุกรรมการ 
๒. อาจารย์รัศมี ประทา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 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. อาจารย์พิชชภา นิมา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) อนุกรรมการ 
๑๐. อาจารย์เมตรา เปรมปรีดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ 
๑๑. อาจารย์วัฒนา ปั้นจิตร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓o น.  
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

๑.๑ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้การประชุม/อบรม/สัมมนา 

สรุปเรื่อง จากโครงการการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ เรื่อง “บทบาทและการ

ปรับตัวของห้องสมุดในยุคดิจิทัล: The Changing Roles of Libraries in the digital age” เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซ่ึงประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ห้องสมุดต่างๆ ควรศึกษาไว้เพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานของ

ห้องสมุด ได้แก่ การจัดการและดูแลรักษาสารสนเทศดิจิทัล, การจัดการสารสนเทศดิจิทัลในห้องสมุด, น าเสนอ

ข้อมูลให้น่าสนใจด้วย Data Visualization, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานห้องสมุด, และ

สารสนเทศดิจิทัล: ลิขสิทธิ์และการใช้งานอย่างเป็นธรรม เป็นต้น ดาวน์โหลดเอกสารองค์ความรู้ข้างต้น ได้ที่ 

https://bit.ly/3AXvRub  

ข้อเสนอ  เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๒ การประชุมของ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

สรุปเรื่อง คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุด

ที่ ๑๘ ได้ก าหนดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ 

น. ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ตามลิงค์

นี้https://zoom.us/j/92956822116?pwd=K0ZxK3h5Ukgxd003SGNIeUZYbElwUT09 

ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คณะอนุกรรมการทั้ง 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือรับฟังการน าเสนอ “เครื่องมือ

และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพ่ืองานบริการในห้องสมุด” 

ข้อเสนอ เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3AXvRub
https://zoom.us/j/92956822116?pwd=K0ZxK3h5Ukgxd003SGNIeUZYbElwUT09
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 - มีการแก้ไข  ครั้งที่ ๑๘/๒/๒๕๖๔ เป็น ครั้งที่ ๑๘/๒/๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ โครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ อพส.  

สรุปเรื่อง กิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล  : 

เรื่อง การน า Line Notify มาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้/ถ่ายทอดความรู้  โดย 

อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม ประธานกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และหัวหน้าแผนก

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (ก าหนดเวลา

ประมาณ 1 ชม. 30 นาที) โดยได้ด าเนินกิจกรรมก่อนวาระการประชุมอื่นๆ ของกลุ่มงานฯ 

ข้อเสนอ เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตามแบบประเมิน กิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ

การสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล  : เรื่อง การน า Line Notify มาประยุกต์ใช้ในงาน

ห้องสมุด https://forms.gle/CsenpFwMM6sPbLSs7 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

๓.๒ ความคืบหน้าโครงการพัฒนาหัวเรื่องใหม่โดยผ่าน google.doc  

สรุปเรื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น าเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนา

หัวเรื่องใหม่โดยผ่าน google.doc ดังนี้ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ด าเนินการ

ร วบร วมและจั ด ท า  ส ร้ า ง  Link ใ หม่ ใ น  google. doc ใ นก า รน า เ สนอหั ว เ รื่ อ ง เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R716PcVFX3FbtVMa4sDvk1DbuYc923ST9mt69fY_IY

/edit#gid=2068396760 

ข้อเสนอ เพ่ือสมาชิกในกลุ่มได้พิจารณาปรับแก้ หรือ เสนอหัวเรื่องต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๓ ความคืบหน้าโครงการรวบรวมแหล่ง Open Access eBook & eJournal  

https://forms.gle/CsenpFwMM6sPbLSs7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R716PcVFX3FbtVMa4sDvk1DbuYc923ST9mt69fY_IY/edit#gid=2068396760
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R716PcVFX3FbtVMa4sDvk1DbuYc923ST9mt69fY_IY/edit#gid=2068396760
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สรุปเรื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการจากมหาวิทยาลัยสยาม น าเสนอความคืบหน้าโครงการรวบรวมแหล่ง 

Open Access eBook & eJournal ดังนี้ โครงการได้ด าเนินการอัพเดทข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยได้

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

งานพัฒนาฯ ชุดที่ ๑๘ จะสรุปจ านวนแหล่ง Open Access eBook & eJournal ให้สมาชิกได้ทราบต่อไป 

ข้อเสนอ เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

๓.๔ ความคืบหน้าโครงการจัดการความรู้  (KM) / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง UNION 

CATALOG: การน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรม 

สรุปเรื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น าเสนอความคืบหน้าโครงการจัดการ

ความรู้  (KM) / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง UNION CATALOG: การน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรม โดยการ

เผยแพร่องค์ความรู้ด้วยรูปแบบ Flow Chart ดังนี้ เนื่องจาก วันที่ 1 เมษายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการ

ด าเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมให้กับสมาชิกกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ

นวัตกรรม ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุ

กรม ให้กับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ส าหรับ Flowchart ของ UC ได้สรุปโครงการการด าเนินงานของกลุ่ม อพส. ชุดที่ 17 บนหน้าเว็บไชต์ 

 https://www.thaipul.org/images/Acqcat/ReportSummary17.pdf 

ข้อเสนอ เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

         ๓.๕ ความคืบหน้าโครงการจัดการความรู้  (KM) / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การน าเข้า

ข้อมูล TDC-ThaiLis Digital Collection 

https://e-library.siam.edu/open-access-database/%20%20ทั้งนี้
https://www.thaipul.org/images/Acqcat/ReportSummary17.pdf
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สรุปเรื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น าเสนอความคืบหน้าโครงการจัดการ

ความรู้  (KM) / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การน าเข้าข้อมูล TDC-ThaiLis Digital Collection โดยการ

เผยแพร่องค์ความรู้ด้วยรูปแบบ Flow Chart ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และประธานมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยรังสิต ท าคู่มือการใช้งาน TDC 
ข้อเสนอ เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

๓.๖ ความคืบหน้าโครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาและ

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อพส.  

สรุปเรื่อง กิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล : 

เรื่อง "การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับ กลุ่มงานบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น ยังไม่มีความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมจากกลุ่มงานบริการฯ 

ข้อเสนอ เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๗ ความคืบหน้าโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน 
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สรุปเรื่อง โครงการนี้รอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๒๐๑๙ และ ยังไม่มีสมาชิกของกลุ่ม

งานพัฒนาฯ หรือสถาบันใดจัดส่งรายชื่อโรงเรียนหรือชุมชนที่ต้องการรับการแบ่งปัน ตามที่มีมติให้สมาชิก

รวบรวมและจัดส่งไว้ที่ Line ของกลุ่มงานฯ เพ่ือไว้เป็นข้อมูลในการจัดล าดับ ความต้องการในการแบ่งปัน 

ข้อเสนอ เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

๓.๘ ความคืบหน้าการเผยแพร่รายงานการประชุมของกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศบน เว็บไซต์ของ อพส. หรือ Thaipul ที ่https://www.thaipul.org 

สรุปเรื่อง ผู้รับผิดชอบด าเนินการจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม น าเสนอความคืบหน้าการเผยแพร่รายงาน

การประชุมของกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศบน เว็บไซต์ของ อพส. หรือ Thaipul ที ่

https://www.thaipul.org ดังนี้ 

ข้อเสนอ เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๓.๑ โครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ อพส. ในกิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับ

บรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล   

สรุปเรื่อง กิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับบรรณารักษ์ในยุค

ดิจิทัล  ตามที่ประธาน ได้เสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ได้หลายครั้ง เพราะมีองค์ความรู้

ที่หลากหลายมากตามที่ได้น าเสนอไว้ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒/๒๕๖๕ ประธานขอให้ที่ประชุมน าเสนอ

หัวข้อองค์ความรู้ ที่สมาชิกต้องการเพ่ิมพูนทักษะหรือต้องการเรียนรู้เรื่องใด หรือสมาชิกท่านใดมีองค์ความรู้ 

ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก ขอให้น าเสนอต่อที่ประชุมนี้ หรือแจ้งได้ที่ Line ของกลุ่มงานฯ เพ่ือจะ

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ในครั้งต่อไป 

 

ข้อเสนอ เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   

https://www.thaipul.org/index.php
https://www.thaipul.org/index.php
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

นัดประชุม ครั้งที่ ๑๘/๔/๒๕๖๕ ประมาณการเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

 

ปิดประชุม เวลา  ๑๖.๑๕ น.                                                                             

นายวรวิช พุฒิวิสาร์ทภาคย์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

นางพรรณี จิวพุทธิธรรม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการประชุม กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

ครั้งที่ ๑๘/๓/๒๕๖๕ วันพุธที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓o - ๑๖.๓o น. 

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom 
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วีดิโอการประชุม กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

ครั้งที่ ๑๘/๓/๒๕๖๕ วันพุธที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓o - ๑๖.๓o น. 

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom 
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ลิ้งค์วีดิโอการประชุม 

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

 

 

 

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

