รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครั ง้ ที่ 16/4/2561 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้ องฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 อาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรั งสิต
*******************************
รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้ าประชุม
1. อาจารย์มฑั นา สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกริ ก
อนุกรรมการ
2. อาจารย์จิระวรรณ อุทศั น์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อนุกรรมการ
3. อาจารย์ชิดชนก สิริวนั ต์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
อนุกรรมการ
4. อาจารย์ปราณี รํ าจวนจร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อนุกรรมการ
5. อาจารย์สุรีรัตยา บุญแสนแผน
มหาวิทยาลัยรังสิต
อนุกรรมการ
6. อาจารย์รุ่งนภา พื ้นงาม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุกรรมการ
7. อาจารย์ธนิกา ย่องไธสง
วิทยาลัยเซาธ์ อสี บางกอก
อนุกรรมการ
8 อาจารย์ศนั สนีย์ อดทน

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

อนุกรรมการ

9. อาจารย์นษุ า สุขบุญพันธ์

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

เลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม
1. อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเตาชู
2. อาจารย์พรหมมาศ เอ่งฉ้ วน
3. อาจารย์เพิ่มทรัพย์ ศรี สุวรรณ
4. อาจารย์วนิดา เกษรนวล
5. อาจารย์เสาวนีย์ จันทร์สีดา
6. อาจารย์พทุ ธชาด สุขสอาด
7. อาจารย์สจุ ิตรา สีหาอาจ
8. อาจารย์จิราพร บานลา
9. อาจารย์สนุ ทณี ธรรมพร
10. อาจารย์นิรชา อินทร์ ศร
11. อาจารย์สุปรี ยา มหาสมบัติกลุ
12. อาจารย์ณิชาภัทร์ อมรจุติ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่ มาประชุม
1. อาจารย์รจนีย์ นารี นนท์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
2. อาจารย์ชาญยุทธ์ ชูสุวรรณ
วิทยาลัยทองสุข
3. อาจารย์สุดา ทองชิว
มหาวิทยาลัยสยาม
4. อาจารย์สทุ ธิ พจน์ ลิ ้มอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยสยาม

1

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์ ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ กล่าวเปิ ดงานและกล่าว
ต้ อนรับผู้เข้ าร่วมประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
แจ้ งประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบเครื อข่ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (กลุ่มผู้บริ หาร) เรื่ องการจัดงาน
สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้ องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ครังที
้ ่ 34 คณะกรรมการการพัฒนาระบบเครือข่ายห้ องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็ นเจ้ าภาพในการจัดงานครัง้ นี ้ และเรื่องความร่วมมือผ่านระบบ EDS (Ebsco Discovery
Service) กับมหิดล และจะประชุมอพส. (กลุ่มผู้บริ หาร) ครัง้ ต่อไปที่ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ห้ องประชุมสภา อาคาร
24 ชัน้ 15 ในวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
มติท่ปี ระชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม
หน้ าที่ 1 บรรทัดที่ 11 อาจารย์ชิดชนก ศิริวนั ต์ แก้ เป็ น อาจารย์ชิดชนก สิริวนั ต์
หน้ าที่ 2 บรรทัดที่ 24 มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิต แก้ เป็ น มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ วิทยาเขต
รังสิต เวลา 10.00-16.00 น.
มติท่ปี ระชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 โครงการการพัฒนาหัวเรื่ องใหม่ โดยใช้ google.doc โดย สมาชิกกลุ่มนําเสนอหัวเรื่องใหม่ลงใน google.doc
(https://goo.gl/ylnb5v) ในที่ประชุมมีมติรับรองหัวเรื่องใหม่ 13 หัวเรื่ อง ดังนี ้
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
การตลาดอินเทอร์เน็ต
เพศในสื่อมวลชน
ห้ องสมุดสิ่งแวดล้ อม (Environmental libraries)
ห้ องสมุดดิจิทลั (Digital libraries)
ห้ องสมุดเสียง (Sound recording libraries)
บิทคอยน์ (BitCoin)
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โรคติดอินเทอร์ เน็ต (Internet addiction)
การติดสื่อสังคมออนไลน์ (Social media addiction)
การท่องเที่ยวเพื่อบําเพ็ญประโยชน์ (Volunteer tourism)
รายการโทรทัศน์กบั ผู้สงู อายุ
บล็อกเชน (Blockchain (Database)

ม. รังสิต
ม. ศรี ปทุม
ม. ศรี ปทุม
ม. หอการค้ าไทย
ม. หอการค้ าไทย
ม. หอการค้ าไทย
ม. ศรี ปทุม
ม. ศรี ปทุม
ม. หอการค้ าไทย
ม. หอการค้ าไทย
ม. หอการค้ าไทย
ม. หอการค้ าไทย
ม. หอการค้ าไทย

2

3.2 โครงการแบ่งปั นความรู้สู่ชมุ ชน ครัง้ ที่ 5 รอความคืบหน้ าจากมหาวิทยาลัยรังสิต
3.3 โครงการรวบรวมฐานข้ อมูลออนไลน์ของห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อพิจารณาบอกรับฐานข้ อมูล
ร่วมกันในอนาคต และสําหรับการขอใช้ บริ การระหว่างห้ องสมุด
มติท่ปี ระชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องอื่น ๆ
ดูงาน ห้ องสมุดสีเขียว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต นัดประชุมครัง้ ต่อไป ครัง้ ที่ 16/5/62 จะประชุมครัง้
ต่อไปใน เดือน มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย เวลา 13.00-16.00 น.
มติท่ปี ระชุม : รับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 14.30 น.

อาจารย์นษุ า สุขบุญพันธ์
(เลขานุการและผู้บนั ทึกรายงานการประชุม)

อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเตาชู
(ประธานและผู้ตรวจรายงานการประชุม)
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