
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายทรพัยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา
๓/๒๕๕๖

วนั ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องสรุตัน์ ๑ อาคารหอสมดุสรุตัน์ โอสถานุเคราะห์

มหาวิทยาลยักรงุเทพ วิทยาเขตรงัสิต
…………………………………………………………

๑
๒ ๒/๒๕๕๖
๓
๔

…………………………………………………………



รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายทรพัยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา
๒/๒๕๕๖

วนั ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๑-๘๐๑ ๘ อาคารอาทิตย ์อไุรรตัน์ (อาคาร ๑)

มหาวิทยาลยัรงัสิต
…………………………………………………………

รายนามคณะกรรมการเข้าประชุม
๑. ผศ.สมจติต์ ลขิติถาวร มหาวทิยาลยักรงุเทพ ประธาน
๒. รศ.ดร. มหาวทิยาลยัสยาม รองประธาน
๓. อ.มนสันนัท ์  เพชรธรรมรฐั มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ กรรมการ
๔. อ.ชฎลิ เกษมสนัต์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ กรรมการ
๕. อ.อคัรเดช   ศริพิงศว์ฒันา มหาวทิยาลยันอรท์กรงุเทพ กรรมการ
๖. ผศ.อารรีตัน์  แยม้เกสร มหาวทิยาลยัรงัสติ กรรมการ
๗. ดร.จอมขวญั ผลภาษี (แทน) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรรมการ
๘. อ.ธวชั  จตุัรสั มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ กรรมการ
๙. ผศ.พวงน้อย   โลหะขจรพนัธ์ วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต้ กรรมการ
๑๐. อ.ณฐักร      เฉยศริิ มหาวทิยาลยักรงุเทพ เลขานุการ
๑๑. อ.ศริวิรรณ ศริภิริมย์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ ผูช้ว่ยเลขานุการ

รายนามผู้ขอลาประชุม
๑. อ.นิพนธ์ มหาวทิยาลยันอรท์-เชยีงใหม่ รองประธาน
๒. ดร.ชนนันา   รอดสทุธิ มหาวทิยาลยักรงุเทพ กรรมการ
๓. ดร.ธนกร หวงัพพิฒัน์วงศ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ กรรมการ
๔. อ.พนัธมติร คณุศรรีกัษ์สกลุ มหาวทิยาลยักรงุเทพ กรรมการ
๕. อ.สธุรีา       ธาตรนีรานนท์ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุรี กรรมการ
๖. อ.สวุคนธ ์ ศริวิงศว์รวฒัน์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ กรรมการ
๗. อ.เอนก  นามขนัธ์ มหาวทิยาลยัธนบุรี กรรมการ
๘. อ.ธรีชติ พาสกุรี มหาวทิยาลยัปทมุธานี กรรมการ
๙. อ.มยรุ ี ยาวลิาศ มหาวทิยาลยัพายพั กรรมการ
๑๐. อ.จตุรงค์ จติตยิพล มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรรมการ
๑๑. อ.เจนจริา   รตันเพยีร มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ กรรมการ
๑๒.อ.นรเศรษฐ ์ พทิยาภรณ์ มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ กรรมการ
๑๓.อ.อไุรวรรณ วพิทุธกิลุ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ กรรมการ
๑๔.ดร.จรีะประภา ละอองคาํ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั กรรมการ
๑๕. อ.ธนบดี ศรธีนนนัท์ มหาวทิยาลยัเอเซยีอาคเนย์ กรรมการ
๑๖. อ.ณฐมน  น้อยจนี วทิยาลยัดุสติธานี กรรมการ
๑๗.อ.เสกสรรค ์   ปญัญาฐานะ วทิยาลยัราชพฤกษ์ กรรมการ



- ๒-

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชมุ โดยมี ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ ์พนัธราธร รองอธกิารบดฝีา่ย

วชิาการมหาวทิยาลยัรงัสติ ใหเ้กยีรตกิล่าวตอ้นรบั และบรรยายภาพรวม รงัสติโดยสงัเขป

ระเบียบ ๑

การบรหิารสมาคมฯ ชดุใหมใ่นเดอืนสงิหาคม ๒๕๕๖ สาํหรบัในคณะทาํงานฝา่ยฯ คงจะไดม้กีารเลอืกประธาน
คนใหมต่่อไปเชน่กนั

ระเบียบ ๒ รบัรองรายงานการ ๑/๒๕๕๖
๑/๒๕๕๖

มี
๒ ๒ ๑ จาก “ ๕/๒๕๕๕” เป็น “ ๖/๒๕๕๕”

๓
๓.๑ แผนปฏิบติัการ (Action Plan)

๑ จดัการความรูด้้านทรพัยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา
โดยก (KM by Knowledge Sharing) ประยกุต์

ประธานแจง้วา่ การ
ดใหม้กีารศกึษาดงูาน ในสว่นของ

เชน่ การสรา้งชมุชนผูใ้ชง้าน
โลกเสมอืน (Second Life) ในมหาวทิยาลยัรงัสติ การสรา้งบทเรยีนและหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์และการเรยีน
การสอนรปูแบบใหมโ่ดยใช้ Smart Classroom เป็นตน้

๒ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบนัด้านฐานข้อมลู หนังสือ
อิเลก็ทรอนิกสห์รือ e-Book

๒.๑ การพฒันา e-Book
ประธาน ความคบืหน้าของโครงการประกวด e-Book

ประกวดจาํนวน 5 สถาบนั คอื มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร มหาวทิยาลยักรงุเทพ มหาวทิยาลยันอรท์
กรงุเทพ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

รศ.ดร.

ไวเ้ชน่เดมิ



- ๓-

๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจดัทาํบทเรียนออนไลน์โดยเน้น
ในรปูแบบ e-Learning

ไมม่ี

๔ (Digital Media)

ประธานแจง้ใหท้ราบว่า ทางมหาวทิยาลยักรงุเทพไดม้กีารนํา Google Apps for
Education มาใชใ้นการเรยีนการสอนและการบรหิารจดัการ โดยมผีล ๑ เมษายน ๒๕๕๖
เป็นตน้ไป Google Apps มาใชง้านเชน่กนัคอื มหาวทิยาลยัรงัสติ มหาวทิยาลยั

หน่วยงาน

๕ จดัอบรม ดงูาน/สมัมนา/
ล้องกบัสงัคมยคุใหม่

ประธานแจง้วา่ โครงการศกึษาดงูานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลใีต้ ไป
โดยมมีหาวทิยาลยักรงุเทพ รบั

จดัใหม้กีารศกึษาดงูานหอ้ง Smart Classroom
เป็นหอ้งเรยีนจาํลอง

๖ ให้

ไมม่ี

๕
ไมม่ี

วนัพธุ ๑๗ กรกฎาคม๒๕๕๖ ณ มหาวทิยาลยักรงุเทพ วทิยาเขตรงัสติ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

อ.ณฐักร เฉยศริิ อ.ศริวิรรณ  ศริภิริมย์
ผูต้รวจรายงานการประชมุ ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ


