
 
ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการฝา่ยทรพัยากรการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยกีารศกึษา 

ครัง้ที ่๑/๒๕๕๕ 
วนัพธุที ่๒๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ 

ณ หอ้ง The Millennium ชัน้ ๑๙ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๑๙ 
มหาวทิยาลยัสยาม 

………………………………………………………… 

 
ระเบยีบวาระที ่๑   เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ 
ระเบยีบวาระที ่๒   รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝา่ยฯ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๔ 
ระเบยีบวาระที ่๓   เรือ่งสบืเน่ือง 
ระเบยีบวาระที ่๔   เรือ่งการจดัทาํแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 
ระเบยีบวาระที ่๕   เรือ่งอื่นๆ 

     
………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุคณะกรรมการฝ่ายทรพัยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๔ 

วนัองัคารท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
ณ ห้องสมัมนา ๑ อาคาร ดร.เจริญ คนัธวงศ ์ชัน้ ๑๒  

มหาวิทยาลยักรงุเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ําไท 
………………………………………………………… 
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เปิดประชมุเวลา ๑๐.๐๐ น. 
   ประธานกลา่วเปิดการประชุม โดยขอใหค้ณะทาํงานแนะนําตวัต่อทีป่ระชุมและขอใหท้ีป่ระชมุ

พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
วาระท่ี ๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

   ประธานแจง้วา่ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย  
ไดพ้จิารณาเพิม่ฝา่ยทรพัยากรการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยกีารศกึษา และแต่งตัง้ให ้ผศ.สมจติต ์ลขิติถาวร  
รองอธกิารบดฝีา่ยทรพัยากรสารสนเทศและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ ขึน้ดาํรงตําแหน่งประธาน
คณะกรรมการฝา่ยฯ  

   ดงันัน้ ประธานจงึไดด้าํเนินการทาํจดหมายถงึอธกิารบด ีทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนแหง่ประเทศไทย เพือ่ขอความอนุเคราะหส์ง่ชือ่ผูแ้ทนของสถาบนัเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการฝา่ยฯ  
โดยมวีาระในการดาํรงตําแหน่ง ๒ ปี ตัง้แต่วนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และในการเรยีน
เชญิครัง้น้ีไดก้ระจายตวัแทนของสถาบนัจากหลายภาค แต่จะมตีวัแทนจากสถาบนัในกรงุเทพฯ มากกวา่ ทัง้น้ี
เพือ่ความสะดวกในการดาํเนินงาน  
 
วาระท่ี ๒  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
    ทีป่ระชุมรว่มกนัพจิารณาเรือ่งทีเ่สนอ ดงัน้ี 
 
 ๒.๑  พิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการ 
        ประธานขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาคดัเลอืกรองประธาน จาํนวน ๒ คน เลขานุการ ๑ คน และ
ผูช้ว่ยเลขานุการอกี ๑ คน ซึง่ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ ลงมตเิลอืก รศ.ดร.วเิชยีร เปรมชยัสวสัดิ ์จาก
มหาวทิยาลยัสยาม ดาํรงตําแหน่งรองประธานคนที ่๑  อาจารยนิ์พนธ ์ลิม่บุญสบืสาย จากมหาวทิยาลยั
นอรท์-เชยีงใหม ่ดาํรงตําแหน่งรองประธานคนที ่๒  โดยมอีาจารยณ์ฐักร เฉยศริ ิและอาจารยศ์ริวิรรณ  
ศริภิริมย ์จากมหาวทิยาลยักรงุเทพ ดาํรงตําแหน่งเลขานุการ และผูช้ว่ยเลขานุการ ตามลาํดบั นอกจากน้ี  
ดร.จรีะประภา ละอองคาํ จากมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  เสนอเพิม่อาจารยส์วุคนธ ์ศริวิงศว์รวฒัน์ ผูอ้าํนวยการ
ศนูยส์นเทศและหอสมดุ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ประธานคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ย
หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน เป็นคณะกรรมการอกี ๑ คน 

       มต ิทีป่ระชุมเหน็ชอบตามทีเ่สนอ 
        ประธานแจง้วา่ จะขอนํารายชื่อคณะกรรมการฝา่ยฯ เสนอต่อ ผศ.ดร.ประดษิฐ ์ เถกงิรงัสฤษดิ ์นายกสมาคม

สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยเพือ่ลงนามประกาศแต่งตัง้ต่อไป จากนัน้เลขาสมาคมฯ จะสง่สาํเนา
ประกาศแต่งตัง้ใหก้รรมการทุกทา่นเพือ่ทราบ 
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 ๒.๒  กาํหนดกรอบและแนวทางการทาํงาน 
        ทีป่ระชุมรว่มกนัพจิารณาเรือ่งการกาํหนดกรอบหน้าทีร่บัผดิชอบของฝา่ยฯ โดยประธานเหน็วา่  
เน่ืองจากเลขาสมาคมฯ ไดต้ดิตามทวงถามเรือ่งการประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการฝา่ยฯ  ซึง่ล่าชา้กวา่กาํหนด
ทัง้น้ีเน่ืองจากเกดิปญัหาวกิฤตน้ําทว่ม ดงันัน้ เพือ่ความรวดเรว็และไดข้อ้สรปุในทีป่ระชุมครัง้น้ี ประธานจงึได้
จดัทาํฉบบัรา่งมาใหพ้จิารณาในทีป่ระชมุ 

       คณะกรรมการไดแ้สดงความคดิเหน็โดยใหต้ดัออกและเพิม่เน้ือหาในบางประเดน็ จงึไดข้อ้สรปุ 
ใหม้กีารแกไ้ขเป็นดงัน้ี 
        ๑. วางแผนและดาํเนินงานตามแผนงานโครงการและกจิกรรมของคณะกรรมการฝา่ย
ทรพัยากรการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยกีารศกึษา ในวาระ 2 ปี (1 สงิหาคม 2554- 31 กรกฎาคม 2556) 
        ๒. จดัการความรูด้า้นทรพัยากรการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยกีารศกึษา โดยกระบวนการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้(KM by Knowledge  Sharing) ระหวา่งสถาบนั เพือ่การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
        ๓. สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัดา้นฐานขอ้มลู หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสห์รอื e-Book  
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่สนบัสนุนการเรยีนการสอน การคน้ควา้และการวจิยัของทัง้คณาจารยแ์ละ
นกัศกึษา 
        ๔. สง่เสรมิการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการจดัทาํบทเรยีนออนไลน์โดยเน้นในรปูแบบ e-Learning   
        ๕. สนบัสนุนการพฒันาสือ่ดจิติอล (Digital Media) เพือ่การเรยีนรูร้ปูแบบใหม ่และการสือ่สาร
องคก์รภายในสถาบนัหรอืระหวา่งสถาบนั 
        ๖. จดัอบรม/สมัมนา/ดงูาน เพือ่สรา้งเสรมิความรูด้า้นทรพัยากรการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยี
การศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัสงัคมยคุใหม ่
        ๗. สรา้งความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัเพือ่บรหิารจดัการซอฟตแ์วรห์รอืการใหค้าํแนะนํา
เกีย่วกบัซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นประโยชน์กบัสถาบนัการศกึษา  
        ๘. สรปุผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการฝา่ยทรพัยากรการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยี
การศกึษาภายในเดอืนมถุินายน เพือ่เป็นขอ้มลูในการจดัทาํรายงานประจาํปีของสมาคมฯ 
       ๙. ปฏบิตัภิารกจิตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากนายกสมาคมฯ และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร
สมาคมฯ 
       มต ิทีป่ระชุมเหน็ชอบ ประธานรบัเรือ่งเพือ่นําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ
ต่อไป 
 
 ๒.๓ โครงการ/กิจกรรม 
       ประธานขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาโครงการหรอืกจิกรรมทีฝ่า่ยฯ จะทาํรว่มกนั โดยใหพ้จิารณา
จากหน้าทีร่บัผดิชอบ และขอใหแ้ต่ละสถาบนัทีต่อ้งการเสนอโครงการหรอืกจิกรรมใดใหเ้ตรยีมนํามาเสนอ 
ในทีป่ระชุมครัง้ถดัไป ทัง้น้ีเพือ่พจิารณาและหาขอ้สรปุรว่มกนัแลว้จดัทาํเป็นโครงการหรอืกจิกรรมของฝา่ยฯ
ต่อไป 
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วาระท่ี ๓  เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๓.๑ ตารางการประชมุ 
 ประธานขอใหแ้ต่ละสถาบนัพจิารณารบัเป็นเจา้ภาพในการประชุมครัง้ต่อไป โดยมรีายละเอยีด 
ของสถาบนัทีร่บัเป็นเจา้ภาพดงัน้ี  
 

เดือน ปี สถานท่ีรบัเป็นเจ้าภาพ 

กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๕ มหาวทิยาลยัสยาม 

เมษายน  ๒๕๕๕ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

มถุินายน  ๒๕๕๕ มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ 

สงิหาคม  ๒๕๕๕ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ตุลาคม  ๒๕๕๕ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

ธนัวาคม  ๒๕๕๕ มหาวทิยาลยันอรท์-เชยีงใหมแ่ละมหาวทิยาลยัพายพั 

กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๖ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

เมษายน  ๒๕๕๖ มหาวทิยาลยัรงัสติ 

มถุินายน  ๒๕๕๖ วทิยาลยัเทคนิคภาคใต ้

กรกฎาคม  ๒๕๕๖ วทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก 

    
           สาํหรบัวนัและเวลานัน้ จะแจง้ใหท้ราบในทีป่ระชุมต่อไป 
 

 กาํหนดประชุมครัง้ต่อไป วนัพธุที ่๒๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้ง The Millennium  
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