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รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

   ครัง้ที่ 16/3/2561 วันพฤหสับดีที่ 23 สงิหาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมโกเมศ ชัน้ 4 อาคารหอสมุดประวัตรุ่ิงเรือง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  

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

 รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าประชุม 

     1.   อาจารย์ศิริรัตน์ บญุเตาช ู  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต                    ประธาน 

     2.   อาจารย์เพ่ิมทรัพย์ ศรีสวุรรณ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ             รองประธาน 

     3.   อาจารย์วนิดา เกษรนวล              มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ              อนกุรรมการ 

     4.   อาจารย์เสาวนีย์ จนัทร์สีดา  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ             อนกุรรมการ 

     5.   อาจารย์จิระวรรณ อทุศัน์                   มหาวิทยาลยัศรีปทมุ   อนกุรรมการ 

     6.   อาจารย์ชิดชนก สริิวนัต์  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ   อนกุรรมการ 

     7.   อาจารย์ปราณี รําจวนจร                 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั              อนกุรรมการ 

     8.   อาจารย์สรีุรัตยา บญุแสนแผน        มหาวิทยาลยัรังสิต                                       อนกุรรมการ  

     9.   อาจารย์พทุธชาด สขุสอาด             มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร          อนกุรรมการ  

     10. อาจารย์รุ่งนภา พืน้งาม        มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  อนกุรรมการ 

     11. อาจารย์ศิริพร แปน้สวุรรณ                 มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์  อนกุรรมการ 

     12. อาจารย์ศนัสนีย์ อดทน              มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  อนกุรรมการ                         

     13. อาจารย์นษุา สขุบญุพนัธ์  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย          เลขานกุาร 

 

รายนามคณะอนุกรรมการที่ลาประชุม 

1. อาจารย์สจิุตรา สีหาอาจ  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2. อาจารย์จิราพร บานลา             มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

3. อาจารย์สนุทณี ธรรมพร  มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต    

4. อาจารย์พรหมมาศ เอง่ฉ้วน          มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต     

5. อาจารย์นิรชา อินทร์ศร                  สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น   

6. อาจารย์ธนิกา ย่องไธสง            วิทยาลยัเซาธ์อีสบางกอก 

7. อาจารย์สปุรียา มหาสมบติักลุ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 

8. อาจารย์สดุา ทองชิว  มหาวิทยาลยัสยาม 

9. อาจารย์สทุธิพจน์ ลิม้อดุมพฒัน์ มหาวิทยาลยัสยาม 

10. อาจารย์มฑันา สวุรรณ             มหาวิทยาลยัเกริก 

11. อาจารย์ณิชาภทัร์ อมรจติุ  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 

รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่มาประชุม 

1.   อาจารย์รจนีย์ นารีนนท์                สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น   

2.   อาจารย์ชาญยทุธ์ ชสูวุรรณ           วิทยาลยัทองสขุ 
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เปิดประชุมเวลา 10.00 น.    

อาจารย์สวุคนธ์ ศิริวงศ์วรวฒัน์ ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุและสารสนเทศ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขต

รังสิต ได้กลา่วเปิดงานและกลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุกลุม่งานพฒันาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

 อาจารย์ปราณี รําจวนจร คณะกรรมการกลุม่งานพฒันาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จากมหาวิทยาลยั 

อสัสมัชญั ได้แจ้งในท่ีประชมุกลุม่งานเร่ือง มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ได้แตง่ตัง้ผู้ อํานวยการคนใหม ่คือ นางเบญจภรณ์

อนนัต์วณิชย์ชา เป็นผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ตัง้แต ่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 และอาจารย์ศิริพร 

แป้นสวุรรณ คณะกรรมการกลุม่งานพฒันาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ แจ้งใน   

ท่ีประชมุกลุม่งานเร่ือง อาจารย์ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจกัร์ เป็นผู้ อํานวยการศนูย์เรียนรู้และหอสมดุ มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย์ 

มตทิี่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

หน้าท่ี 1 บรรทดัท่ี 4, 12, 13, 14  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตบางเขน แก้เป็น มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

หน้าท่ี 2 บรรทดัท่ี 24  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต แก้เป็น มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขต

รังสิต  เวลา 10.00-16.00 น.     

มตทิี่ประชุม : รับทราบ 
      

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 โครงการการพฒันาหวัเร่ืองใหม ่โดยใช้ google.doc โดย สมาชิกกลุม่นําเสนอหวัเร่ืองใหมล่งใน google.doc 

(https://goo.gl/ ylnb5v) และนําเสนอหวัเร่ืองใหม ่14 หวัเร่ือง เพ่ือรอการพิจารณา คือ   

หวัเร่ือง       สถาบันที่นําเสนอ 

             มหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University)   ม. รังสิต 

 การตลาดอินเทอร์เน็ต     ม. ศรีปทมุ 

 เพศในสื่อมวลชน      ม. ศรีปทมุ 

ห้องสมดุสิ่งแวดล้อม (Environmental libraries)  ม. หอการค้าไทย   

ห้องสมดุดิจิทลั (Digital libraries)    ม. หอการค้าไทย 

ห้องสมดุเสียง (Sound recording libraries)   ม. หอการค้าไทย 

บิทคอยน์ (BitCoin)     ม. ศรีปทมุ 

การโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์    ม. ศรีปทมุ 

รายการโทรทศัน์สําหรับผู้สงูอาย ุ    ม. หอการค้าไทย 

โรคติดอินเทอร์เน็ต (Internet addiction)   ม. หอการค้าไทย 

การติดสื่อสงัคมออนไลน์ (Social media addiction)  ม. หอการค้าไทย 

การท่องเท่ียวเพ่ือบําเพ็ญประโยชน์ (Volunteer tourism) ม. หอการค้าไทย 

รายการโทรทศัน์กบัผู้สงูอาย ุ    ม. หอการค้าไทย 

บลอ็กเชน (Blockchain (Database)   ม. หอการค้าไทย 

 

https://goo.gl/
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3.2 โครงการแบ่งปันความรู้สูช่มุชน ครัง้ท่ี 5 รอความคืบหน้าจากมหาวิทยาลยัรังสิต  

3.3 โครงการรวบรวมฐานข้อมลูออนไลน์ของห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เพ่ือพิจารณาบอกรับฐานข้อมลู

ร่วมกนัในอนาคต และสําหรับการขอใช้บริการระหวา่งห้องสมดุ 

มตทิี่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ  

  ดงูานสํานกัหอสมดุและสารสนเทศ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพฯ นดัประชมุครัง้ตอ่ไป ครัง้ท่ี 16/4/61 จะประชมุ

ครัง้ตอ่ไปในเดือนพฤศจิกายน 2561   ณ มหาวิทยาลยัรังสิต เวลา 13.30-16.00 น. 

มตทิี่ประชุม : รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 14.30 น. 

 

 

 

 

             อาจารย์นษุา สขุบญุพนัธ์ 

              (เลขานกุารและผู้บนัทกึรายงานการประชมุ) 

 

 

         

            อาจารย์ศิริรัตน์ บญุเตาช ู

                                                                                                  (ประธานและผู้ตรวจรายงานการประชมุ) 


