
 
ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการฝา่ยทรพัยากรการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยกีารศกึษา 

ครัง้ที ่๓/๒๕๕๕ 
วนัองัคารที ่๑๙ มถุินายน ๒๕๕๕ 
ณ หอ้ง Seminar ชัน้ 6 อาคาร C 

 มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ 
………………………………………………………… 

 
ระเบยีบวาระที ่๑   เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ 
ระเบยีบวาระที ่๒   รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝา่ยฯ ครัง้ที ่๒/๒๕๕๕ 
ระเบยีบวาระที ่๓   เรือ่งสบืเน่ือง 
ระเบยีบวาระที ่๔   เรือ่งอื่นๆ 

     
………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุคณะกรรมการฝ่ายทรพัยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา 
ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๕ 

วนัองัคารท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
                 ณ ประชมุวิเศษศรีสมทุร  อาคาร The Cathedral of Learning 

 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั วิทยาเขตสวุรรณภมิู 
………………………………………………………… 

 
รายนามคณะกรรมการเข้าประชมุ 

๑. ผศ.สมจติต ์ ลขิติถาวร  มหาวทิยาลยักรงุเทพ   ประธาน 
๒. อ.นิพนธ ์ ลิม่บุญสบืสาย  มหาวทิยาลยันอรท์-เชยีงใหม ่  รองประธาน 
๓. ดร.ธนกร    หวงัพพิฒัน์วงศ ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ    กรรมการ 
๔. อ.พนัธมติร คุณศรรีกัษ์สกุล  มหาวทิยาลยักรงุเทพ   กรรมการ 
๕. อ.มนสันนัท ์  เพชรธรรมรฐั    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ          กรรมการ 
๖. ผศ.อารรีตัน์   แยม้เกษร  มหาวทิยาลยัรงัสติ   กรรมการ 
๗. อ.เจนจริา    รตันเพยีร  มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ  กรรมการ 
๘. อ.อุไรวรรณ  วพิทุธกุิล  มหาวทิยาลยัศรปีทุม   กรรมการ 
๙. ดร.ภาณุชาต ิบุณยเกยีรต ิ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  กรรมการ 
๑๐. อ.ทรงวุฒ ิ อนิทจกัร(แทน)  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ กรรมการ 
๑๑. ดร.จรีะประภา ละอองคาํ  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั   กรรมการ 
๑๒. อ.ณฐมน  น้อยจนี   วทิยาลยัดุสติธานี   กรรมการ 
๑๓. อ.เสกสรรค ์   ปญัญาฐานะ  วทิยาลยัราชพฤกษ ์   กรรมการ 
๑๔. อ.ณฐักร      เฉยศริ ิ             มหาวทิยาลยักรงุเทพ       เลขานุการ 
๑๕. อ.ศริวิรรณ ศริภิริมย ์  มหาวทิยาลยักรงุเทพ   ผูช้ว่ยเลขานุการ   

    
รายนามผูข้อลาประชมุ 

๑.  รศ.ดร.วเิชยีร  เปรมชยัสวสัดิ ์ มหาวทิยาลยัสยาม   รองประธาน   
๒.  ดร.ชนนันา   รอดสทุธ ิ         มหาวทิยาลยักรงุเทพ                กรรมการ 
๓.  อ.สธุรีา       ธาตรนีรานนท ์    มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุร ี  กรรมการ 
๔.  อ.สวุคนธ ์ ศริวิงศว์รวฒัน์  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์  กรรมการ 
๕.  อ.ชฎลิ เกษมสนัต ์  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์  กรรมการ 
๖.  อ.เอนก นามขนัธ ์  มหาวทิยาลยัธนบุร ี   กรรมการ 
๗.  อ.อคัรเดช   ศริพิงศว์ฒันา  มหาวทิยาลยันอรท์กรงุเทพ  กรรมการ 
๘.  อ.ธรีชติ พาสกุร ี   มหาวทิยาลยัปทุมธานี   กรรมการ 
๙.  อ.มยรุ ี ยาวลิาศ   มหาวทิยาลยัพายพั   กรรมการ 
๑๐. อ.จตุรงค ์   จติตยิพล  มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  กรรมการ 
๑๑. อ.นรเศรษฐ ์ พทิยาภรณ์  มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ  กรรมการ 
๑๒. อ.ธนบด ี   ศรธีนนนัท ์  มหาวทิยาลยัเอเซยีอาคเนย ์  กรรมการ 
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๑๓. ผศ.อารยี ์ เพชรหวน  วทิยาลยัเซาธอ์สีบางกอก  กรรมการ 
๑๔. ผศ.พวงน้อย   โลหะขจรพนัธ ์ วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้  กรรมการ  
 

เปิดประชมุเวลา ๑๐.๓๐ น. 
   ประธานเปิดประชุม โดยม ีอ.บญัชา สกุลด ีรองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ใหเ้กยีรตกิล่าวตอ้นรบั และขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระ 
การประชุม ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
                  ไมม่ ี
     
ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการฝ่ายฯ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๔ 
                ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝา่ยฯ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 
 ๓.๑  การจดช่ือ Domain Name 
         ประธานขอความคดิเหน็จากทีป่ระชุมเรือ่งชื่อเวบ็ไซตข์องฝา่ยทรพัยากรการเรยีนรู้
และเทคโนโลยกีารศกึษา โดยขอใหท้ีป่ระชุมรว่มกนัพจิารณา และทางมหาวทิยาลยักรงุเทพ จะเป็นฝา่ย
รบัผดิชอบเรือ่งคา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีน 
         อ.ณฐักร เฉยศริ ิจากมหาวทิยาลยักรงุเทพ เสนอวา่ควรเป็น ThaiLRT.org ซึง่คาํวา่ 
LRT ยอ่มาจากชื่อฝา่ยฯ คอื Learning Resources and Technology 
         อ.นิพนธ ์ลิม่บุญสบืสาย จากมหาวทิยาลยันอรท์-เชยีงใหม ่เสนอวา่ ชื่อ LRT จะมคีน
คุน้เคยหรอืไม ่ถา้ตอ้งการจดทะเบยีนในชื่อน้ี 
         ดร.ภาณุชาต ิบุณยเกยีรต ิจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เสนอชื่อ Learning 
Resources Thailand โดยเปลีย่นจาก Technology เป็น Thailand 
         ดร.ธนกร หวงัพพิฒัน์วงศ ์จากมหาวทิยาลยักรงุเทพ เสนอวา่ ในสว่นชื่อนัน้ ขอใหส้ือ่
ความหมาย เขา้ใจงา่ย และทางกลุ่มตอบรบั โดยมุง่เน้นทีเ่น้ือหามากกวา่ชื่อทีจ่ะใช ้
         มตทิีป่ระชุม เหน็ชอบใหใ้ชช้ื่อ ThaiLRT.org ในการจดทะเบยีน Domain Name 
  ๓.๒ แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 

       กลยทุธท่ี์ ๑  จดัการความรู้ด้านทรพัยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา  
โดยกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM by Knowledge Sharing) ระหว่างสถาบนั เพ่ือการประยกุต ์
ใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
          ประธานแจง้วา่ ไดจ้ดัใหม้กีารดงูานของสถาบนัทีเ่ป็นเจา้ภาพในการประชุม เพือ่ 
สรา้งกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งสถาบนั  
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        กลยทุธท่ี์ ๒  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบนัด้านฐานข้อมลู หนังสือ
อิเลก็ทรอนิกสห์รือ e-Book ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
การค้นคว้าและการวิจยัของทัง้คณาจารยแ์ละนักศึกษา 
        ๒.๑ ฐานข้อมลู 

 ประธานสอบถามความคบืหน้าเรือ่ง ความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัในดา้น 
ฐานขอ้มลู เพือ่สาํรวจวา่แต่ละสถาบนัมกีารใหบ้รกิารฐานขอ้มลูอะไรบา้ง เพือ่ประโยชน์ในการใชท้รพัยากร
สารสนเทศรว่มกนั  
    อ.ศริวิรรณ ศริภิริมย ์จากมหาวทิยาลยักรงุเทพ แจง้วา่ตามที ่อ.สวุคนธ ์ 
ศริวิงศว์รวฒัน์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ย
หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน (อพส.) ไดร้วบรวมขอ้มลูเรือ่งการบอกรบัเป็นสมาชกิฐานขอ้มลูต่างๆ  
ในหอ้งสมดุของแต่ละสถาบนั ไดจ้ดัทาํเป็นเอกสารนําแจกใหก้บัทีป่ระชุมทราบแลว้ เพือ่ประโยชน์ในการใช้
ทรพัยากรรว่มกนั  

 ประธานสอบถามถงึการต่อรองกบับรษิทัตวัแทนจาํหน่าย เพือ่ทาํใหห้อ้งสมดุ 
ทุกแหง่ทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมฯ มโีอกาสซือ้ฐานขอ้มลูในราคาทีถู่กลง  

 ดร.จรีะประภา ละอองคาํ จากมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ชีแ้จงวา่ ทาง อพส.  
ไดม้กีารพจิารณาการซือ้ฐานขอ้มลูในราคาภาคสีมาชกิอยูแ่ลว้ ซึง่จะถูกกวา่การซือ้โดยสถาบนัเดยีว  
ประธานรบัเรือ่งจะนําไปเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคม 
    อ.อุไรวรรณ วพิทุธกุิล จากมหาวทิยาลยัศรปีทุม ชีแ้จงเพิม่เตมิใหท้ราบเรือ่ง  
National Site License ซึง่หน่วยงาน สวทช. มแีนวคดิทีจ่ะชว่ยสนบัสนุนนกัวจิยัของสถาบนัทีเ่ป็นสมาชกิ  
โดยเสนอเงือ่นไขในการต่อรองในลกัษณะ Consortium เพือ่จะทาํใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุ ซึง่มหาวทิยาลยัเอกชน
อาจสนใจเขา้รว่มได ้โดยประธานไดข้อใหอ้.อุไรวรรณ นําเสนอในทีป่ระชมุ อพส. วา่เหน็ดว้ยหรอืไมอ่ยา่งไร  
    อ.นิพนธ ์ลิม่บุญสบืสาย เสนอวา่ ในเรือ่งคา่ใชจ้า่ยทีแ่ต่ละสถาบนัจะตอ้งใชจ้า่ยนัน้ 
อาจพจิารณาตามจาํนวนนกัศกึษา และควรมกีารทาํแบบสาํรวจความตอ้งการการใชฐ้านขอ้มลูภายในกลุ่ม โดย
พจิารณาจากความตอ้งการใช ้มากกวา่ราคา เพือ่จะไดท้ราบขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิทีต่อ้งการ 
    ประธานเสนอเพิม่เตมิวา่ บางสถาบนัซึง่ยงัไมไ่ดแ้จง้รายชื่อฐานขอ้มลูนัน้ ขอใหนํ้า
เรยีนแจง้ในทีป่ระชุม อพส.ดว้ย เพือ่จะไดเ้กบ็เป็นขอ้มลูทีส่มบรูณ์ต่อไป 
 ๒.๒ การพฒันา e-Book  

 อ.พนัธมติร คุณศรรีกัษ์สกุล จากมหาวทิยาลยักรงุเทพ แจง้วา่ ในเรือ่งการจดั 
ประกวดการทาํ e-Book นัน้ อาจแบ่งเป็นทมีของนกัศกึษา หรอือาจมทีมีของอาจารยด์ว้ย โดยเน้ือหาอาจ
เป็นทางคณะกรรมการกาํหนดขึน้ หรอืแลว้แต่ความถนดัของแต่ละสถาบนั หรอืเปิดกวา้งเป็นเรือ่งทัว่ๆ ไป 
แต่ควรกาํหนดในเรือ่งของ Software ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง    
    ประธานขอใหท้ีป่ระชุมรว่มกนัพจิารณา 

 อ.นิพนธ ์ลิม่บุญสบืสาย เสนอวา่ เน้ือหาทางคณะกรรมควรเป็นผูก้าํหนด 
 โดยอาจมกีารตัง้คณะทาํงานเฉพาะขึน้เพือ่กาํหนดรปูแบบและซอฟตแ์วร ์เพือ่นํามาเสนอทีป่ระชุมอกีครัง้ 
                               อ.อุไรวรรณ วพิทุธกุิล เสนอวา่ เน้ือหาอาจเป็นเรือ่งของวชิาพืน้ฐานทีแ่ต่ละสถาบนั
สามารถใชง้านได ้ 
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    ประธานเสนอวา่ ในสว่นของเน้ือหาหนกัๆ อาจไมเ่หมาะสม แต่ควรเป็นแบบที่
นกัศกึษาทาํแลว้มปีระโยชน์เชน่ โปรแกรม EndNote เป็นตน้ 
    อ.นิพนธ ์ลิม่บุญสบืสาย ไดนํ้าเสนอตวัอยา่งการทาํ e-Book ของกลุ่มนกัศกึษา
ภาคเหนือทีไ่ดม้กีารแขง่ขนักนั และไดร้บัเป็นเจา้ภาพในการตดิต่อขอผูส้นบัสนุนในสว่นของกจิกรรมน้ี 
    อ.พนัธมติร คุณศรรีกัษ์สกุล เสนอการแต่งตัง้คณะทาํงานในเรือ่งน้ี ประธานขอใหท้ี่
ประชุมพจิารณา โดยทีป่ระชุมเหน็ชอบให ้อ.นิพนธ ์ลิม่บุญสบืสาย จากมหาวทิยาลยันอรท์-เชยีงใหม ่ 
ดร.ภาณุชาต ิบุณยเกยีรต ิจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย อ.พนัธมติร คุณศรรีกัษ์สกุล จากมหาวทิยาลยั
กรงุเทพ และ ดร.จรีะประภา ละอองคาํ จากมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั รว่มเป็นคณะทาํงาน 
 
  กลยทุธท่ี์ ๓  ส่งเสริมการเรียนรูด้้วยกระบวนการจดัทาํบทเรียนออนไลน์โดยเน้น 
ในรปูแบบ e-Learning  
  ประธานขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา การจดัทาํบทเรยีนออนไลน์โดยเน้นในรปูแบบ e-Learning 
โดยเสนอเรือ่ง WebEx ต่อทีป่ระชุม 
  อ.ณฐักร เฉยศริ ิเสนอวา่ ควรรวมเรือ่ง e-Book และ e-Learning ไวด้ว้ยกนั และควรมี
คณะทาํงานในการพจิารณาเน้ือหา  
  ดร.ธนกร หวงัพพิฒัน์วงศ ์เสนอเหน็ดว้ย แต่อาจจะใหแ้ต่ละสถาบนัทาํเน้ือหาของตวัเอง
ภายใตเ้รือ่งต่างๆ เชน่ WebEx, Information Literacy หรอื EndNote เป็นตน้ 
  ดร.จรีะประภา ละอองคาํ เสนอวา่ควรเป็นเรือ่งของ Information Literacy ซึง่เป็นเรือ่งของ
กระบวนการคดิ และควรจะมกีารทาํเป็นบทเรยีนออนไลน์มากทีส่ดุ โดยจะรบัไปคยุรว่มกนักบั อ.อุไรวรรณ 
วพิทุธกุิล และจะไดนํ้ามาเรยีนเสนออกีครัง้ 
 
  กลยทุธท่ี์ ๔  สนับสนุนการพฒันาส่ือดิจิตอล (Digital Media) เพ่ือการเรียนรู้รปูแบบ
ใหม่และการส่ือสารองคก์รภายในสถาบนัหรือระหว่างสถาบนั 
  ประธานกล่าวสรปุการจดัเสวนาสือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๕๕ 
ณ มหาวทิยาลยัสยาม นัน้เป็นไปโดยราบรืน่ โดยเป็นการจดัเสวนารว่มกนัระหวา่ง คณะกรรมการฝา่ยฯ และ
สมาคมคอมพวิเตอรแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์ภายใตห้วัขอ้ “การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เพือ่การ
สือ่สารองคก์รในสถาบนัอุดมศกึษา” โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งสถาบนัดว้ยการ
นําเสนอมมุมอง ประสบการณ์ และขอ้คดิเหน็ของผูท้ีป่ฏบิตังิานดา้นการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ โดยวทิยากรรบั
เชญิ ๓ ทา่น คอื ผศ.สมเกยีรต ิรุง่เรอืงวริยิะ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสมัพนัธ ์มหาวทิยาลยัรงัสติ  
อ.พภิชั ดวงคาํสวสัดิ ์ผูอ้าํนวยการวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรปีทุม  และอ.เรอืงลดา ปณุยลขิติ 
อาจารยฝ์า่ยสือ่สารองคก์ร มหาวทิยาลยักรงุเทพ และรศ.ดร.วเิชยีร เปรมชยัสวสัดิ ์ผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ย
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม ใหเ้กยีรตเิป็นผูด้าํเนินรายการ  และมผีูเ้ขา้รว่มงานเสวนาทัง้สิน้ ๔๑ คน  
  
 
 
 



 - ๕- 

 

  กลยทุธท่ี์ ๕  จดัอบรม ดงูาน/สมัมนา/เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านทรพัยากรการเรียนรู้
และเทคโนโลยีการศึกษา ท่ีสอดคล้องกบัสงัคมยคุใหม่ 
  ประธานนําเสนอเรือ่ง การศกึษาดงูานทีป่ระเทศเกาหล ีซึง่ไดร้ายละเอยีดเบือ้งตน้ มาแลว้
นัน้และขอใหท้ีป่ระชุมรว่มกนัพจิารณาในเรือ่งวนั/เวลา และจาํนวนคน ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้เหน็ควรเลื่อน
วนัเดนิทางจากเดมิทีก่าํหนดไวใ้นเดอืนกรกฎาคม ไปเป็นเดอืนตุลาคมแทน เน่ืองดว้ยระยะเวลากระชัน้ชดิ
ไปอาจมปีญัหาในเรือ่งของจาํนวนผูท้ีจ่ะเขา้รว่มทศันศกึษา และประธานขอใหนํ้าเรยีนแจง้ใหท้ราบเพิม่เตมิ
ในทีป่ระชุมอพส. ดว้ย เพือ่หาจาํนวนผูท้ีจ่ะรว่มเดนิทางไปทศันศกึษาเพิม่เตมิ   
  ประธานเสนอทีป่ระชุมเพือ่ขอมตสิาํหรบัการศกึษาดงูานในการประชมุครัง้หน้า ซึง่ขอเสนอ
ใหเ้ป็นการศกึษาดงูานทีส่าํนกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์เน่ืองจากเป็น
หอ้งสมดุทีไ่ดม้กีารปรบัปรงุใหม ่มคีวามสวยงามและนําเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ๆ  มาใช ้และนอกจากน้ี  
ในโอกาสทีก่ารประชุมครัง้หน้าจะเป็นการประชุมทีม่หาวทิยาลยัรตันบณัฑติ ซีง่ใกลก้บัสถาบนัดงักล่าว  
จงึเหน็สมควรทีจ่ะไดไ้ปศกึษาดงูาน ซึง่ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ดว้ย และมอบหมายให ้อ.ศริวิรรณ ศริภิริมย ์
ประสานงานตดิต่อเพือ่ขอศกึษาดงูานในวนัองัคารที ่๑๙ มถุินายน ๒๕๕๕ โดยเป็นการศกึษาดงูานในชว่ง
บ่ายหลงัจากเสรจ็สิน้การประชุมทีม่หาวทิยาลยัรตันบณัฑติ 
    

กลยทุธท่ี์ ๖ สร้างความรว่มมือระหว่างสถาบนัเพ่ือบริหารจดัการซอฟตแ์วรห์รือการ 
ให้คาํแนะนําเก่ียวกบัซอฟตแ์วรท่ี์เป็นประโยชน์กบัสถาบนัการศึกษา 
  ประธานขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งการจดัหาซอฟตแ์วรท์ีจ่ะทาํใหไ้ดร้าคาถูก  
  ดร.ธนกร หวงัพพิฒัน์วงศ ์เสนอวา่ จากทีเ่คยนําเสนอเรือ่งการพจิารณาซือ้ซอฟตแ์วร์
ป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอร ์เน่ืองจากเป็นซอฟตแ์วรท์ีท่กุๆ สถาบนัจาํเป็นตอ้งใชง้านและจะไดร้าคาถูกนัน้  
จะไดท้าํแบบสาํรวจการใช ้Software ป้องกนัไวรสัทีแ่ต่ละสถาบนัใช ้และจะไดนํ้าผลสรปุ ไปพจิารณาในการ
เจรจาต่อรองราคา Software ทีอ่าจจะไดร้าคาถูกกวา่เดมิจากทีใ่ชอ้ยู ่เน่ืองจากมจีาํนวนผูใ้ชง้านมากขึน้ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
     ไมม่ ี
 
กาํหนดประชุมครัง้ต่อไป วนัองัคารที ่๑๙ มถุินายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐  ณ หอ้ง Seminar ชัน้ ๒ อาคาร C  
มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ 
 
ปิดประชมุเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 
      อ.ณฐักร  เฉยศริ ิ         อ.ศริวิรรณ  ศริภิริมย ์
ผูต้รวจรายงานการประชุม                       ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 


