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รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

   ครัง้ที่ 16/5/2562 วันพฤหสับดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. 

              ณ ห้อง Study Room 6 อาคาร 24 ชัน้ 5 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

                                                                ****************************** 

      

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าประชุม 

1. อาจารย์มฑันา สวุรรณ             มหาวิทยาลยัเกริก   อนกุรรมการ 

     2.   อาจารย์จิระวรรณ อทุศัน์                   มหาวิทยาลยัศรีปทมุ   อนกุรรมการ 

     3.   อาจารย์ชิดชนก สริิวนัต์  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ   อนกุรรมการ 

     4.   อาจารย์ปราณี รําจวนจร                 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั              อนกุรรมการ 

     5.   อาจารย์สรีุรัตยา บญุแสนแผน        มหาวิทยาลยัรังสิต                                       อนกุรรมการ  

     6.   อาจารย์สนุทณี  ธรรมพร  มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต   อนกุรรมการ 

     7.   อาจารย์ธนิกา ย่องไธสง            วิทยาลยัเซาธ์อีสบางกอก               อนกุรรมการ 

     9.   อาจารย์รุ่งนภา พืน้งาม        มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  อนกุรรมการ 

     10. อาจารย์ศิริพร แปน้สวุรรณ                มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  อนกุรรมการ 

     11. อาจารย์พรรณี จิวพทุธิธรรม  มหาวิทยาลยัสยาม   อนกุรรมการ 

     12. อาจารย์ศนัสนีย์ อดทน              มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย              อนกุรรมการ 

     13. อาจารย์นษุา สขุบญุพนัธ์  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย          เลขานกุาร 

 

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม 

     1.  อาจารย์ศิริรัตน์ บญุเตาช ู  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

      2.   อาจารย์พรหมมาศ เอง่ฉ้วน          มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต     

      3.   อาจารย์เพ่ิมทรัพย์ ศรีสวุรรณ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

      4.   อาจารย์วนิดา เกษรนวล              มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ                

      5.   อาจารย์เสาวนีย์ จนัทร์สีดา  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ              

      6.   อาจารย์พทุธชาด สขุสอาด             มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           

      7.   อาจารย์สจิุตรา สหีาอาจ  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

   8.   อาจารย์จิราพร บานลา             มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

      9.   อาจารย์รจนีย์ นารีนนท์              สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น   

      10. อาจารย์นิรชา อินทร์ศร                  สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น   

11. อาจารย์สปุรียา มหาสมบติักลุ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

12. อาจารย์ณิชาภทัร์ อมรจติุ  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 

รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่มาประชุม 

1.   อาจารย์ชาญยทุธ์ ชสูวุรรณ           วิทยาลยัทองสขุ 
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เปิดประชุมเวลา 13.00 น.    

อาจารย์นษุา สขุบญุพนัธ์ เลขานกุาร กลุม่งานพฒันาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  

 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ได้กลา่วเปิดงานและกลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุกลุม่งานพฒันาและวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

 แจ้งประชมุคณะกรรมการการพฒันาระบบเครือข่ายห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเร่ืองการจดังานสมัมนาความ

ร่วมมือระหวา่งห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ครัง้ท่ี 34 คณะกรรมการการพฒันาระบบเครือขา่ยห้องสมดุ 

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เป็นเจ้าภาพในการจดังานครัง้นีเ้ร่ือง ”การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมดุ : คิดใหม ่ฟอร์มใหม ่เพ่ือ

อนาคตท่ียัง่ยืน” จดัโดย สํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ร่วมกบั สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

วนัท่ี 6-7 มิถนุายน 2562 และอาจารย์พรรณี จิวพทุธิธรรม ผู้แทนจาก มหาวิทยาลยัสยาม มาแทนอาจารย์สดุา ทองชิว 

และอาจารย์สทุธิพจน์ ลิม้อดุมพฒัน์ 

มตทิี่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

-ไมมี่- 

มตทิี่ประชุม : รับทราบ 
      

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 โครงการการพฒันาหวัเร่ืองใหม ่โดยใช้ google.doc โดย สมาชิกกลุม่นําเสนอหวัเร่ืองใหมล่งใน google.doc 

(https://goo.gl/ylnb5v) ในท่ีประชมุมีมติรับรองหวัเร่ืองใหม ่25 หวัเร่ือง ดงันี ้

     

อตุสาหกรรมอินเทอร์เน็ต (Internet industry)     ม. ศรีปทมุ 

ความปลอดภยัในฐานข้อมลู (Database security)    ม. ธุรกิจบณัฑิตย์ 

ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer security)   ม. ธุรกิจบณัฑิตย์ 

ฐานข้อมลูแบบกระจาย (Distributed database)    ม. ธุรกิจบณัฑิตย์ 

การพาณิชย์เคลื่อนท่ี (Mobil commerce)     ม. หอการค้าไทย 

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic trading of securities) ม. หอการค้าไทย 

กล้องถ่ายรูปในศิลปกรรม (Cameras in art)     ม. ธุรกิจบณัฑิตย์ 

การถ่ายภาพประติมากรรม (Photography of sculpture)   ม. ธุรกิจบณัฑิตย์ 

การประเมินอนัตรายจากแผ่นดินไหว (Earthquake hazard analysis)  ม. ธุรกิจบณัฑิตย์ 

การสง่ตอ่ผู้ ป่วย (Medical referral)      ม. ธุรกิจบณัฑิตย์ 

การบนัทกึภาพด้วยรังสีทางการแพทย์ (Radiography, medical)  ม. ธุรกิจบณัฑิตย์ 

การลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ต       ม. ธุรกิจบณัฑิตย์ 

การจดังานอีเวนต์ (Event-marketing)     ม. เกษมบณัฑิต 

อตุสาหกรรมสีเขียว (Green industry)     ม. เกษมบณัฑิต 

เชือ้เพลิงไบโอดีเซล (Biodiesel)      ม. เกษมบณัฑิต 

การจดัการศกึษาโดยครอบครัว (Home School)    ม. เกษมบณัฑิต 
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กีฬามหาวิทยาลยั (University sports)     ม. เกษมบณัฑิต 

การเรียนรู้ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์      ม. รังสิต 

ทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์      ม. รังสิต 

ดิจิตอลอิเลก็ทรอนิกส์       ม. รังสิต 

ทรัพยากรทางวฒันธรรม       ม. รังสิต 

ครรภ์ไมพ่งึประสงค์       ม. รังสิต 

อาหารฟังก์ชัน่        ม. รังสิต 

อาคารอจัฉริยะ (Intelligent buildings)     ม. รังสิต 

อินสตาแกรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)     ม. ศรีปทมุ 

 

3.2 โครงการแบ่งปันความรู้สูช่มุชน ครัง้ท่ี 5 รอความคืบหน้าจากมหาวิทยาลยัรังสิต  

3.3 โครงการรวบรวมฐานข้อมลูออนไลน์ของห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เพ่ือพิจารณาบอกรับฐานข้อมลู

ร่วมกนัในอนาคต และสําหรับการขอใช้บริการระหวา่งห้องสมดุ  

มตทิี่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ  

  นดัประชมุครัง้ตอ่ไป ครัง้ท่ี 16/6/62 จะประชมุครัง้ตอ่ไปใน เดือน มิถนุายน 2562  ณ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

(หวัหมาก) เวลา 13.00-16.00 น. 

มตทิี่ประชุม : รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 

 

 

 

 

             อาจารย์นษุา สขุบญุพนัธ์ 

              (เลขานกุารและผู้บนัทกึรายงานการประชมุ) 

 

 

         

            อาจารย์ศิริรัตน์ บญุเตาช ู

                                                                                                  (ประธานและผู้ตรวจรายงานการประชมุ) 


