
รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัยอุดมศึกษาเอกชน

ครั้งท่ี 17/1/2562 วันพุธท่ี 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ MAKERSPACE ชั้น 3 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

……………………………………………….

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ

1. นายเพิ่มทรัพย์ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ

2. นางสาววนิดา เกษรนวล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ

3. นางสาวนภสร ศรีวิไล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี อนุกรรมการ

4. อาจารย์พุทธชาด สุขสอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุกรรมการ

5. นางไพจิตร เกิดอยู่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ

6. นางพัชรินทร์ จาริยะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ

7. นางรุ่งนภา พื้นงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ

8. นางศิริพร แป้นสุวรรณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ

9. นายวรวิช พุฒิวิสารทภาคย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ

10. นางพรรณี จิวพุทธิธรรม มหาวิทยาลัยสยาม อนุกรรมการ

11. นางสาวดุษษา โชติกวิบุลย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ

12. นางสาวจิราพร บานลา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อนุกรรมการ

13. นางสาวสุนทณี ธรรมพร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อนุกรรมการ

14. นายวัฒนา ปั้นจิตร มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย อนุกรรมการ

15. นางสมศรี อ้นประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ

16. นางมัฑนา สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกริก อนุกรรมการ

17. นางสาวชิดชนก สิริวันต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุกรรมการ

18. นางสาวอุบลพรรณ พันธ์ดารา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้แทนเข้าร่วมประชุม

รายนามคณะอนุกรรมการทีล่าประชุม

1. นางสาวนุษา สุขบุญพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ

2. นางสุจิตรา สีหาอาจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อนุกรรมการ



3. นางสาวอรพินท์ ลูกอินทร์ มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย อนุกรรมการ

4. นางสาวจีระวรรณ อุทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุกรรมการ

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้

กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ได้มีคําส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในคณะกรรมการ

ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา วาระที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2564 เม่ือวีนท่ี 25

พฤศจิกายน 2562 (ตามเอกสารใน ไลน์กลุ่ม)

มติท่ีประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับทราบผลการดําเนินงาน คณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ชุดท่ี 16 (ตามเอกสารแนบใน e-mail ของสมาชิกกลุ่ม)

มติท่ีประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 โครงการพัฒนาหัวเรื่องใหม่โดยใช้ google.doc (ดําเนินการต่อเนื่องในวาระนี้)

3.2 โครงการ “แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน” ครั้งท่ี (ดําเนินการต่อเนื่องในวาระนี้)

มติท่ีประชุม : รับทราบ



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา

4.1 พิจารณาคัดเลือกคณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ชุดท่ี 16 ในวาระ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2564

1. นางพรรณี จิวพุทธิธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ประธาน

2. นางศิริพร แป้นสุวรรณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รองประธาน

3. นายวรวิช พุฒิวิสารทภาคย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขานุการคนที1่

4. นายเพิ่มทรัพย์ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เลขานุการคนที2่

4.2 แผนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศชุดที่ 16

ในวาระ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2564

การดําเนินงาน ระยะเวลา

1. การประชุมกลุ่มงานฯ ทุก 2 เดือน

2. โครงการพัฒนาหัวเรื่องฯ (ต่อเนื่อง) เสนอหัวเรื่องและรายงานความก้าวหน้าทุกครั้ง

ท่ีมีการประชุม

3. โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนฯ (ต่อเนื่อง) พิจารณาเวลาการดําเนินการในที่ประชุม

4. การจัดการความรู้ (KM) / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.1. เรื่อง UNION CATALOG

4.2. เรื่อง การเผยแพร่ Digital content บน Website

4.3 เรื่อง การนําเข้าข้อมูล TDC-ThaiLis Digital Collection

พิจารณากําหนดการดําเนินการที่ประชุม

5. โครงการสํารวจการบอกรับวารสาร/นิตยสารภาษาไทยฉบับ

พิมพ์ท่ีบอกรับ ปี 2563

มกราคม – กรกฎาคม 2564

มติท่ีประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

นัดประชุม ครั้งท่ี 17/2/2563 ในวันท่ี กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 16.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม



แผนการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ครั้งท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2563 สถานการณ์การระบาดของ COVID - 19

จึงไม่มีการประชุม

และสรุปผลการดําเนินงานของวาระชุดท่ี 17

วันพุธท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ประชุมออนไลน์ (Video Conference)

ผ่านโปรแกรม Zoom

ครั้งท่ี 3 เมษายน 2563

ครั้งท่ี 4 มิถุนายน 2563

ครั้งท่ี 5 สิงหาคม 2563

ครั้งท่ี 6 ตุลาคม 2563

ครั้งท่ี 7 ธันวาคม 2563

มติท่ีประชุม : กําหนดให้มีการประชุม 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน

ปิดประชุม เวลา 15.20 น.

นายวรวิช พุฒิวิสาร์ทภาคย์

(เลขานุการและผู้บันทึกรายงานการประชุม)


