รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครั ง้ ที่ 16/2/2561 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้ องประชุมชัน้ 12A02 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
*******************************
รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้ าประชุม
1. อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเตาชู
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประธาน
2. อาจารย์เพิ่มทรัพย์ ศรี สวุ รรณ
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
รองประธาน
3. อาจารย์วนิดา เกษรนวล
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
อนุกรรมการ
4. อาจารย์เสาวนีย์ จันทร์ สีดา
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
อนุกรรมการ
5. อาจารย์สดุ า ทองชิว
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุกรรมการ
6. อาจารย์สทุ ธิพจน์ ลิ ้มอุดมพัฒน์
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุกรรมการ
7. อาจารย์จิระวรรณ อุทศั น์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
อนุกรรมการ
8. อาจารย์นิภารัตน์ ชัยประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
อนุกรรมการ
9. อาจารย์วิยะดา ศิริมาณนท์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
อนุกรรมการ
10. อาจารย์ปราณี รํ าจวนจร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อนุกรรมการ
11. อาจารย์มฑั นา สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกริ ก
อนุกรรมการ
12. อาจารย์สรุ ี รัตยา บุญแสนแผน
มหาวิทยาลัยรังสิต
อนุกรรมการ
13. อาจารย์พทุ ธชาด สุขสอาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อนุกรรมการ
14. อาจารย์พรหมมาศ เอ่งฉ้ วน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อนุกรรมการ
15. อาจารย์ศนั สนีย์ อดทน
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
อนุกรรมการ
16. อาจารย์นษุ า สุขบุญพันธ์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
เลขานุการ
รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม
1. อาจารย์สจุ ิตรา สีหาอาจ
2. อาจารย์จิราพร บานลา
3. อาจารย์สนุ ทณี ธรรมพร
4. อาจารย์รุ่งนภา พื ้นงาม
5. อาจารย์นิรชา อินทร์ ศร
6. อาจารย์ธนิกา ย่องไธสง
7. อาจารย์สปุ รี ยา มหาสมบัติกลุ

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่ มาประชุม
1. อาจารย์ณิชาภัทร์ อมรจุติ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2. อาจารย์รจนีย์ นารี นนท์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
3. อาจารย์ชาญยุทธ์ ชูสวุ รรณ
วิทยาลัยทองสุข
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เปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.
อาจารย์วิยะดา ศิริมาณนท์ หัวหน้ าแผนกการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ กล่าวเปิ ดงานและกล่าว
ต้ อนรับผู้เข้ าร่ วมประชุมกลุม่ งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และได้ ช่วยสรรหา ประธาน รองประธาน และ
เลขานุการ ดังรายนามต่อไปนี ้
1. อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเตาชู
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประธาน
2. อาจารย์เพิ่มทรัพย์ ศรี สวุ รรณ
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
รองประธาน
3. อาจารย์นษุ า สุขบุญพันธ์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
เลขานุการ
และสมาชิกกลุม่ แนะนําตัว
วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
อาจารย์ศนั สนีย์ อดทน คณะกรรมการกลุม่ งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทยได้ แจ้ งในที่ประชุมกลุม่ งานเรื่ อง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยจะมีการจัดสัมมนาวิชาการ
เรื่ อง Transformation : Design, Ideas Economics and the Library ในวันที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้ อง
IDE มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มติ ที่ประชุมรั บทราบ
วาระที่ 2 เรื่ องรั บรองรายงานการประชุม
-ไม่มีมติ ที่ประชุมรั บทราบ
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 โครงการการพัฒนาหัวเรื่ องใหม่ โดยใช้ google.doc โดย สมาชิกกลุม่ นําเสนอหัวเรื่ องใหม่ลงใน google.doc
(https://goo.gl/ ylnb5v)
3.2 โครงการแบ่งปั นความรู้ สชู่ มุ ชน ครัง้ ที่ 5
3.3 ฐานข้ อมูลที่จะมาพิจารณาบอกรับร่ วมกัน
มติ ที่ประชุมรั บทราบ
วาระที่ 4 เรื่ องอื่น ๆ
นัดประชุมครัง้ ต่อไป ครัง้ ที่16/3/61จะประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
วิทยาเขตรังสิต (คลอง 3-4) เวลา 10.00-16.00 น.
มติ ที่ประชุมรั บทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 16.00 น.

อาจารย์นษุ า สุขบุญพันธ์
(เลขานุการและผู้บนั ทึกรายงานการประชุม)
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อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเตาชู
(ประธานและผู้ตรวจรายงานการประชุม)
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