
๑ 

 

รายงานการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑o กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom   
…………………………………………………………………………………………… 

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

๑. อาจารย์คมเดช  บุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยสยาม  ประธาน 

๒. อาจารย์กิตติธัช  วงศ์ธรรมา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ รองประธาน 

๓. อาจารย์พิมพินี  ด าสงค์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  อนุกรรมการ  

๔. อาจารย์สมศรี    อ้นประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ 

๕. อาจารย์เสาวรส    อังคนา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ 

 ๖. อาจารย์สมร   อุ่นวิเศษ  มหาวิทยาลัยเกริก  อนุกรรมการ  

๗. อาจารย์มนัสนันท์  เพชรธรรมรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  อนุกรรมการ  

๘. อาจารย์ปาริชาด  สามเพชรเจริญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  อนุกรรมการ  

๙. อาจารย์ธัญญรัตน์  หวานแท ้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  อนุกรรมการ  

๑o. อาจารย์สันติราชย์  เลิศมณี  มหาวิทยาลัยชินวัตร  อนุกรรมการ  

๑๑.  อาจารย์ปรางทิพย์   ทับทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุกรรมการ  

๑๒. อาจารย์รัตนา   พรหมสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุกรรมการ  

๑๓. อาจารย์รมย์   ธนูเทพ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ  

๑๔. อาจารย์ชัยวุฒิ   บุตตัสสะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ  

๑๕. อาจารย์พรชนก  ละมูล  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ 

๑๖. อาจารย์พุทธมนต์  พรนิมิตร มหาวิทยาลัยพายัพ  อนุกรรมการ 

๑๗. อาจารย์วิไลรัตน์   เชตะวัน  มหาวิทยาลัยพายัพ  อนุกรรมการ 

๑๘. อาจารย์กัญฐณา   มหาวงศ์  มหาวิทยาลัยพายัพ  อนุกรรมการ 

๑๙. อาจารย์แซนะ    หะนะเต๊ะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  อนุกรรมการ 

๒o. อาจารย์อาอีเสาะ    ชิการาเสาะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  อนุกรรมการ 

๒๑. อาจารย์รอซียะห์   มะดรอฮิง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  อนุกรรมการ 

๒๒. อาจารย์ศิริรัตน์   พวงร้อย  มหาวิทยาลัยรังสิต  อนุกรรมการ 

๒๓. อาจารย์ประทีป  ชินบดี  มหาวิทยาลัยรังสิต  อนุกรรมการ 



๒ 

 

๒๔. อาจารย์รุ่งลาวัลย์   ทัพมีบุญ  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  อนุกรรมการ 

๒๕. อาจารย์กนกนภา  มานาแวน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 

๒๖. อาจารย์ณปภัช   จรูญไภษัชคุรุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 

๒๗. อาจารย์สมเกียรติ  กิติวินิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. อนุกรรมการ 

๒๘. อาจารย์สุเวทย์  เทวรินทร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี อนุกรรมการ 

๒๙. อาจารย์อัญชลี  ค าทอง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี อนุกรรมการ 

๓o. อาจารย์อรชร  ยิ่งใหญ่  มหาวิทยาลัยสยาม  อนุกรรมการ 

๓๑. อาจารย์ปนัดดา  บุญสิงห์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 

๓๒. อาจารย์สุดารัตน์  ช้างเชื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 

๓๓. อาจารย์จีรภา  มานพศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อนุกรรมการ 

๓๔. อาจารย์จุฑานุช  ศิริสว่าง  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ 

๓๕. อาจารย์วรรณทินีย์   แก้วเขียว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  อนุกรรมการ 

๓๖. อาจารย์พัชรินทร์  ยั่งยืน  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อนุกรรมการ 

๓๗. อาจารย์เกษร    วิทยาเกษตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อนุกรรมการ 

๓๘. อาจารย์คมกฤช      คงรวย  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุกรรมการ 

๓๙. อาจารย์ปรัชญาวรรณ จนัทะขาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุกรรมการ 

๔o. อาจารย์พงศ์นรินทร์    คงสม  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เลขานุการ

 ๔๑. อาจารย์วิยะดา  ศิริมาณนท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม  

๑. อาจารย์วรรณิภา    กังละ  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ 

๒. อาจารย์วสันต์    อุทัยเลียง มหาวิทยาลัยสยาม  อนุกรรมการ 

๓. อาจารย์ธนวัฒน์    มิ่งมณี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ 

๔. อาจารย์พัชรากร    มณีขาว  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  อนุกรรมการ 

 

 

 

 

 



๓ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ ประธานกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนา

ระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการทุกท่านและเปิดการประชุม 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

๑.๑ สภาพปัจจุบันของกลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ ๑๘ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นสมาชิกคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อพส. ทั้งหมด ๖๑ สถาบัน เป็นสมาชิกกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๙ 

สถาบัน จ านวน ๕๓ ท่าน ซึ่งมีการระบุตัวตนโดยแจ้งลงทะเบียนในฐานข้อมูลของกลุ่ม จ านวน ๓๗ ท่านจาก ๒๒ 

สถาบัน โดยมีผู้ประเมินตนเอง ๒๕ ท่าน และมีผู้เข้าร่วมท างาน ๕ ท่าน โดยสามารถวิเคราะห์ลักษณะของบุคลากร

ในกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดังนี้ 

- บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่วนใหญ่ไม่กล้าออกจาก Safe Zone 

- บุคลากรที่มมีุ่งเน้นความรับผิดชอบต่องานประจ าของตนเองเพียงอย่างเดียว จนท าให้ไม่เห็นความส าคัญ

กับ Team Work 

- บุคลากรที่เคยชินกับการท างานประจ าซ้ าๆ จนท าให้ขาดการท างานด้าน Creative 

- บุคลากรที่ขาดทักษะการปฏิเสธ ท าให้ต้องมาบ่นว่าเหนื่อย ไม่มีเวลา 

- บุคลากรที่ต้องท าตามค าสั่งโดยไม่สามารถปฏิเสธได้หรือไม่มีการถามแม้ว่าไม่เข้าใจ ท าให้งานที่ออกมา

นั้นไม่ค่อยมีคุณภาพ  

- บุคลากรทีไ่ม่ม่ันใจในตัวเองหรือเกรงใจผู้อ่ืนมากเกินไป ท าให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 

- บุคลากรที่ไม่ยอมรับฟังผู้อ่ืน ท าให้บางครั้งคนรอบข้างไม่รับฟังเช่นกัน 

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของกลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ ๑๘ 

การพัฒนาจากสภาพปัจจุบันเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านบุคลากร     

๒. ด้านการบริการเชิงรุก ๓. ด้านการรวบรวมเนื้อหาดิจิทัล ๔. ด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ๕. ด้าน

เทคโนโลยี มีแนวทางโดยใช้แนวทางพุทธ เริ่มจากการมีสติ รู้จักธรรมชาติด้วยไตรลักษณ์ รู้จักการแก้ปัญหาด้วย

อริยสัจ ๔ รู้จักการอยู่ร่วมกันด้วยพรหมวิหาร ๔ รู้จักการท างานให้ประสบความส าเร็จด้วยอิทธิบาท ๔ ส่วนท่านใด

ที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธ ให้ใช้จิตวิญญาณของชาวไทยมุสลิม หรือ จิตวิญญาณของชาวไทยคริสต์ เพ่ือใช้ในการพัฒนา

ตนเอง ซึ่งนอกจากการตระหนักที่จะพัฒนาตนเองแล้ว ต้องมีจิตที่ต้องการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม ตามความสามารถ

และช่วงเวลาที่ตนเองม ี

 

 



๔ 

 

๑.๓ สัญลักษณต์ัวแทนกลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ ๑๘ 

ทางกลุ่มได้ออกแบบสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในกลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ ๑๘ ดังนี้  

 

                                          

     องค์ประกอบของสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 

  สีน้ าเงิน หมายถึง  ความสุขุมหนักแน่น รอบรู้และปัญญา  

  สีฟ้า หมายถึง  ความสงบเยือกเย็น เป็นอิสระและใจเย็น 

  สีคราม หมายถึง  ความฉลาด ความคิดสร้างสรรค์และความจริงใจ 

       ลายเส้น หมายถึง  เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งตั้งอยู่บนเส้นสีน้ าเงิน 

สื่อถึงรากฐานของเทคโนโลยีมาจากความรอบคอบในการเรียนรู้และมีการกลั่นกรองด้วยปัญญา 

 รูปหนังสือ   หมายถึง องค์ความรู้ซ่ึงต้ังอยู่บนเสน้ ๓ สี สื่อถึงองค์ความรู้ได้มีการถูก

ผลักดันจากการเกิดปัญญาความเป็นอิสระและความคิดสร้างสรรค์อย่างจริงใจซึ่งมีบางส่วนอยู่นอกกรอบสื่อถึงองค์

ความรู้นั้นไม่ติดอยู่ภายในกรอบเพียงอย่างเดียว 

ความหมายของสัญลักษณ์ กลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ ๑๘ 
 “ปัญญาที่เกิดจากการกลั่นกรองอย่างรอบคอบเป็นการจุดประกายให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ซึ่งเมื่อน ามาใช้อย่างอิสระด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่นึกถึงส่วนรวมจะผลักดันให้เกิด

องค์ความรู้ได้อย่างแพร่หลายโดยมีความพร้อมที่จะออกนอกกรอบตามการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา” ออกแบบและสร้างสัญลักษณ์ โดย อาจารย์สันติราชย์ เลิศมณี 

 

 



๕ 

 

๑.๔ สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ “ทักษะการโค้ช เพื่อการให้บริการอย่างเข้าใจและได้

ใจผู้รับบริการ” 

 
 

 

 

 
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจ านวน ๘๔ ท่าน โดยเป็นสมาชิก อพส. จ านวน ๒๖ ท่าน และมีผู้เข้าร่วม

การอบรมจ านวน ๔๗ ท่าน โดยเป็นสมาชิก อพส. จ านวน ๒๐ ท่าน และมีผู้ได้รับใบประกาศอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 

๒๗ ท่าน โดยเป็นสมาชิก อพส. ๑๙ ท่าน 

ความพึงพอใจในการอบรม วิทยากรบรรยายเข้าใจ ๔.๖๗ คะแนน วิทยากรท าให้เกิดการคิดตาม ๔.๔๘ 

คะแนน การน าเนื้อหาไปใช้งานจริง ๔.๖๓ คะแนน กิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะ ๔.๔๔ คะแนน มีแนวทางพัฒนา

ตนเอง ๔.๕๖ คะแนน และความพึงพอใจโดยรวม ๔.๗๔ คะแนน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 คณะอนุกรรมการกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่       

๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
 
 

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ออกแบบและจัดท าโดย อาจารย์ธัญญรัตน์ หวานแท้ 

พ้ืนหลังและใบประกาศออกแบบและจัดท าโดย อาจารย์สันติราชย์ เลิศมณี 



๖ 

 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ ความคืบหน้าแผนงานด้านบริการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการให้บริการระหว่าง

ห้องสมุด (ILL Tracking System)” ได้มีการสร้าง Work Process Concept , Flow Chart และได้มีการสร้าง

ต้นแบบการบันทึกรายการความต้องการทรัพยากรโดยใช้ Google Form และต้นแบบการปรับสถานะรายการ

ติดตามสารสนเทศการยืมระหว่างห้องสมุด โดยใช้ Google Sheet โดยการประชุมครั้งหน้าจะมีการจัดท าคู่มือ 

แนะน าการใช้และให้มีการทดลองใช้  

๓.๒ ความคืบหน้าแผนงานด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “บทบาทของ

บุคลากรห้องสมุดในยุคดิจิทัล”  

๓.๓ ความคืบหน้าแผนงานด้านการศึกษาดูงาน ด าเนินการให้คณะอนุกรรมการเสนอสถานที่ศึกษาดูงาน

และจะด าเนินการพิจารณาสถานที่ศึกษาดูงานร่วมกันในครั้งต่อไป 

๓.๔ ความคืบหน้าแผนงานด้านการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ “ทักษะการโค้ช เพ่ือ

ให้บริการอย่างเข้าใจและได้ใจผู้ใช้บริการ” ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดย อาจารย์สุชาดา อวยจินดา 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชและด้านการจัดการความปลอดภัย และก าหนดการอบรมในครั้งต่อไป อบรมเชิงปฏิบัติการ

ออนไลน์ หัวข้อ “การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรห้องสมุด” ประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสยาม 

๓.๕ ความคืบหน้าแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดขอบเขตความต้องการและสร้างต้นแบบการ

ท างานส าหรับการรวบรวมช่องทางในการน าไปสู่เนื้อหาดิจิทัลร่วมกันของสมาชิกภายในเครือข่ายให้สอดคล้องกับ

เนื้อหาวิชาการของแต่ละสถาบัน ซึ่งได้มีการน าเสนอเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๔.๑ การสร้างแนวทางความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ ๑๘ 

อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ ได้น าเสนอแนวทางความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มงานบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ชุดที่ ๑๘ โดยให้มีการค้นหาปัญหาหรือค้นหาความต้องการแล้วน ามาพิจารณาว่าปัญหาหรือความ

ต้องการนั้น เป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก แล้วน ามาสรุปประเด็นเพ่ือระดมสมองในการหาแนวทาง

ด าเนินการ โดยประเมินความเป็นไปได้ของการด าเนินการในแต่ละแนวทาง 

 



๗ 

 

อาจารย์ปนัดดา บุญสิงห์ แสดงความคิดเห็นและสนับสนุนเรื่องบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary 

Loan) เนื่องจากเดิมมีระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุดอยู่แล้ว น่าจะน ามาปัดฝุ่นและต้องหาคนที่มีความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการสร้าง web portal อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงใน

กลุ่มคณะกรรมการชุดที่ ๑๘  

อาจารย์ธัญญรัตน์ หวานแท้ แสดงความคิดเห็น บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan) สามารถ

น ามาพัฒนาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เมื่อก่อนใช้วิธีการยืมระหว่างห้องสมุดโดยติดต่อผ่านไลน์ ถ้าพัฒนาให้เป็น

ระบบจะมีประโยชน์ต่อการท างาน และการจัดเก็บสถิติการยืมระหว่างห้องสมุดของแต่ละสถาบัน  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “บทบาทของบุคลากรห้องสมุดในยุคดิจิทัล”  

อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ ได้น าเสนอบทบาทของบุคลากรห้องสมุดในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย  

นักล่าสมบัติ หมายถึง ผู้ที่มองสารสนเทศเป็นทรัพย์สินที่มีค่าแล้วมีความต้องการหาสารสนเทศที่ส าคัญ

และมีประโยชน์ 

นักเดินทาง หมายถึง ผู้ที่ต้องการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ท าให้ได้สารสนเทศอย่าง

กว้างขวาง 

นักส ารวจ หมายถึง ผู้ที่ต้องการหาข้อมูลเชิงลึกในแต่ละเรื่อง ท าให้ได้สารสนเทศมีมีความเกี่ยวข้องกันใน

แต่ละด้านโดยเฉพาะ 

นักสะสม หมายถึง ผู้ที่ต้องการน าสารสนเทศที่ได้ทั้งจากการค้นหาเองหรือการได้รับจากผู้อ่ืน มาจัด

ระเบียบในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างเป็นหมวดหมู่ และให้รายละเอียดของข้อมูล รองรับการใช้งาน 

นักการตลาด หมายถึง ผู้ที่ต้องการน าสารสนเทศมาสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยท าให้สารสนเทศมีการถูกใช้งาน

และมีประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 

นักเล่าเรื่อง หมายถึง ผู้ที่ต้องการน าสารสนเทศมาถ่ายทอดให้ผู้อื่น ให้เกิดการรับรู้ได้อย่างแพร่หลาย 

นักพยากรณ์ หมายถึง ผู้ที่ต้องการน าสารสนเทศไปน าเสนอให้แก่ผู้ที่ใช้สารสนเทศนั้นได้อย่างเหมาะสม 

โดยสามารถทราบผู้ที่ต้องการสารสนเทศนั้นล่วงหน้า  

อาจารย์กิตติธัช วงศ์ธรรมา แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นนักเดินทาง นักส ารวจ ค้นข้อมูล

สารสนเทศและติดตามข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต  



๘ 

 

อาจารย์ปาริชาด สามเพชรเจริญ แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นนักเล่าเรื่อง นักส ารวจ การต่อ

ยอดจากการอ่านนวนิยายที่ชื่นชอบจากเรื่อง บุพเพสันนิวาส  ได้ข้อคิดและการย้อนอดีตถึงประวัติศาสตร์ไทยใน

สมัยกรุงศรีอยุธยา และน าความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มาบอกเล่าให้กับคนรุ่นหลังได้รับฟัง  

อาจารย์สมร อุ่นวิเศษ แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเล่าเรื่อง นักการตลาด การสอนท าอาหาร

และสิ่งประดิษฐ์ให้ความรู้แก่นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเกริก เช่น สอนการท าข้าวต้นลูกโยนแก่นักศึกษาจีน และ

สอนเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย  

๕.๒ การประชุมครั้งต่อไปครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม ๑๕.๔o น.  

 

 

 

อาจารย์พงศ์นรินทร์ คงสม 

                                                                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

  

                                                                                    อาจารย์วิยะดา ศิริมาณนท์ 

                                                                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

                  อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 

                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

ภาพประกอบการประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑o กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

 

 
 

 



๑๐ 

 

 
 

 



๑๑ 

 

 
 

 
 


