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รายนามคณะกรรมการเข้าประชมุ 

๑. ผศ.สมจติต ์ ลขิติถาวร  มหาวทิยาลยักรงุเทพ   ประธาน 
๒. ผศ.วฤษย ์ รม่สายหยดุ(แทน) มหาวทิยาลยัสยาม   รองประธาน 
๓. ดร.ชนนันา   รอดสทุธ ิ          มหาวทิยาลยักรุงเทพ                กรรมการ 
๔. อ.พนัธมติร คุณศรรีกัษ์สกุล  มหาวทิยาลยักรุงเทพ   กรรมการ 
๕. อ.มนสันนัท ์  เพชรธรรมรฐั     มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ          กรรมการ 
๖. อ.สธุรีา       ธาตรนีรานนท ์     มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี  กรรมการ 
๗. อ.ชฎลิ เกษมสนัต ์  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์  กรรมการ 
๘. อ.ธรีชติ พาสกุร ี   มหาวทิยาลยัปทุมธานี   กรรมการ 
๙. อ.เกษสดุา ไชยวงศ ์(แทน)  มหาวทิยาลยัรงัสติ   กรรมการ 
๑๐. อ.เจนจริา    รตันเพยีร  มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ   กรรมการ 
๑๑. อ.นรเศรษฐ ์ พทิยาภรณ์  มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ   กรรมการ 
๑๒. อ.ประภสัสร สาระนาค(แทน)  มหาวทิยาลยัศรปีทุม   กรรมการ 
๑๓. ดร.ภาณุชาต ิบุณยเกยีรต ิ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  กรรมการ 
๑๔. อ.ทรงวฒุ ิ อนิทจกัร(แทน)  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ กรรมการ 
๑๕. ดร.จรีะประภา ละอองคาํ  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั   กรรมการ 
๑๖. ผศ.อารยี ์ เพชรหวน   วทิยาลยัเซาธอ์สีบางกอก   กรรมการ 
๑๗. อ.เสกสรรค ์   ปญัญาฐานะ  วทิยาลยัราชพฤกษ์   กรรมการ 
๑๘. อ.ณฐักร      เฉยศริ ิ              มหาวทิยาลยักรุงเทพ        เลขานุการ 
๑๙. อ.ศริวิรรณ ศริภิริมย ์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ   ผูช้ว่ยเลขานุการ   
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๒.  ดร.ธนกร    หวงัพพิฒัน์วงศ ์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ    กรรมการ 
๓.  อ.สวุคนธ ์ ศริวิงศว์รวฒัน์  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์  กรรมการ 
๔.  อ.เอนก นามขนัธ ์  มหาวทิยาลยัธนบุร ี   กรรมการ 
๕.  อ.อคัรเดช   ศริพิงศว์ฒันา  มหาวทิยาลยันอรท์กรุงเทพ  กรรมการ 
๖.  อ.มยรุ ี ยาวลิาศ   มหาวทิยาลยัพายพั   กรรมการ 
๗.  อ.จตุรงค ์   จติตยิพล   มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  กรรมการ 
๘.  อ.ธนบด ี   ศรธีนนนัท ์  มหาวทิยาลยัเอเซยีอาคเนย ์  กรรมการ 
๙.  อ.ณฐมน  น้อยจนี   วทิยาลยัดุสติธานี    กรรมการ 
๑๐. ผศ.พวงน้อย   โลหะขจรพนัธ ์  วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้  กรรมการ  
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เปิดประชมุเวลา ๑๐.๐๕ น. 

   ประธานเปิดประชุม โดยม ีดร.สกุร ีรอดโพธิท์อง ผูอ้าํนวยการสาํนกับณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
รตันบณัฑติ ใหเ้กยีรตกิลา่วตอ้นรบั และขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
                  ๑.๑ การดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
   ประธานแจง้วา่ เน่ืองดว้ย ผศ.ดร.ประดษิฐ ์เถกงิรงัสฤษดิ ์อธกิารบดมีหาวทิยาลยัพายพั  
ซึง่ดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมฯ ไดล้าออกจากการเป็นอธกิารบดมีหาวทิยาลยัพายพั ดงันัน้จงึถอืวา่ไดพ้น้จากการ
เป็นนายกสมาคมฯ และสิน้สดุวาระการดาํรงตาํแหน่งในวนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และไดม้กีารแต่งตัง้ อาจารย์
บญัชา เกดิมณ ีอุปนายกคนที ่๑ ขึน้ดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมฯ แทน  
      
ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการฝ่ายฯ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๔ 
      ประธานขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฝา่ยฯ ครัง้ที ่๒/๒๕๕๕  
ซึง่ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตใิหแ้กไ้ข ดงัน้ี  
      หน้าที ่๔ กลยทุธท์ี ่๔ บรรทดัที ่๗ จาก “ผูอ้าํนวยการวทิยาการสารสนเทศ” เป็น 
“ผูอ้าํนวยการสถาบนัวทิยาการสารสนเทศ”  
      นอกนัน้ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม 
         
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
 ๓.๑  การจดช่ือ Domain Name 
         อ.ณฐักร เฉยศริ ิจากมหาวทิยาลยักรุงเทพ แจง้วา่ ไดจ้ดชือ่ Domain Name ของฝา่ย
ทรพัยากรการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยกีารศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้ โดยทุกทา่นสามารถเขา้ไปดไูดท้ีห่น้าเวบ็ไซต์
http://www.thailrt.org  และมหาวทิยาลยักรุงเทพ เป็นผูร้บัผดิชอบในเรือ่งคา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีน  
  ๓.๒ แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 

       กลยทุธท่ี์ ๑  จดัการความรู้ด้านทรพัยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา  
โดยกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM by Knowledge Sharing) ระหว่างสถาบนั เพ่ือการประยกุต ์
ใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
          ประธานแจง้วา่ ในเรือ่งการสรา้งกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งสถาบนั  
ครัง้น้ี ทางฝา่ยฯ ไดท้าํเรือ่งเพือ่ขอศกึษาดงูาน ณ สาํนกับรรณสารและการพฒันา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์ในเวลา ๑๓.๓๐ น. และทางมหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ ไดส้าํรองรถตู ้ไวใ้ห ้1 คนั สาํหรบัทา่นทีไ่มส่ะดวกใน
การเดนิทางไป    
  
        กลยทุธท่ี์ ๒  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบนัด้านฐานข้อมลู หนังสือ
อิเลก็ทรอนิกสห์รือ e-Book ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
การค้นคว้าและการวิจยัของทัง้คณาจารยแ์ละนักศึกษา 
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        ๒.๑ ฐานข้อมลู 

 ประธานสอบถามความคบืหน้าเรือ่ง ความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัในดา้น 
ฐานขอ้มลู เพือ่สาํรวจวา่แต่ละสถาบนัมกีารใหบ้รกิารฐานขอ้มลูอะไรบา้ง เพือ่ประโยชน์ในการใชท้รพัยากร
สารสนเทศรว่มกนั  
    อ.ศริวิรรณ ศริภิริมย ์จากมหาวทิยาลยักรุงเทพ แจง้วา่ อ.สวุคนธ ์ศริวิงศว์รวฒัน์ จาก
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน (อพส.) ไดฝ้ากเรยีนชีแ้จงใหท้ราบวา่ ขณะน้ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งสาํรวจฐานขอ้มลูจากทุกสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน อกีครัง้เน่ืองจากยงัมบีางสถาบนัทีย่งัไมไ่ดแ้จง้ขอ้มลู และจะไดนํ้าเรยีนชีแ้จงใหท้ราบในการประชุมครัง้ต่อไป 
   ดร.จริประภา ละอองคาํ จากมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั แจง้วา่ การรวมกลุม่กนัเพือ่ซือ้
ฐานขอ้มลูในราคาถูกนัน้ ทางบรษิทัทีจ่าํหน่ายฐานขอ้มลูคงไมย่อมลดให ้ทาํไดเ้พยีงวา่ หอ้งสมดุซือ้จาํนวนกีฐ่าน แต่
ละฐานขอ้มลูจะต่อรองลดใหไ้ดเ้ทา่ไหร ่และเป็นไปไดค้อ่นขา้งยาก โดยทีท่าํไดค้อื อาจนําขอ้มลูทีม่อียูใ่นแต่ละสถาบนั 
มาแชรก์นั ใหท้ราบวา่แต่ละสถาบนัมฐีานขอ้มลูอะไรบา้ง  
   ดร.ชนนันา รอดสทุธ ิจากมหาวทิยาลยักรุงเทพ ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ การต่อรองในลกัษณะน้ี 
เคยทาํมากวา่ 10 ปี โดยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) จา่ยใหเ้ฉพาะในสว่นของมหาวทิยาลยัของรฐั 
ซึง่มหาวทิยาลยัเอกชนไมม่สีทิธน้ีิ ในสว่นของมหาวทิยาลยัเอกชนเลยใชว้ธิกีารรว่มกนัในการแชรข์อ้มลูกนัในเครอืขา่ย 
เพือ่ชว่ยในการคน้ควา้หาขอ้มลู  
 ๒.๒ การพฒันา e-Book  

 อ.พนัธมติร คณุศรรีกัษ์สกุล จากมหาวทิยาลยักรุงเทพ แจง้วา่ ในเรือ่งการจดั 
ประกวดการทาํ e-Book นัน้ ไดจ้ดัทาํโครงการครา่วๆ ออกมาแลว้ และสง่ใหท้ีป่ระชุมรว่มกนัพจิารณาโครงการ  
เพือ่จะไดป้รบัปรุงแกไ้ขต่อไป    
    อ.ชฎลิ เกษมสนัต ์จากมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เสนอวา่ ควรมกีารเพิม่กตกิาให้
ชดัเจนในเรือ่งการจดัสรรทรพัยากร เพือ่ไมใ่หเ้กนิอุปสรรคในการทาํ หรอืการสง่  
   อ.ณฐักร เฉยศริ ิเสนอวา่ ทีไ่มเ่พิม่ไปในกตกิาเน่ืองจาก ไมอ่ยากจาํกดัความคดิของ
นกัศกึษา หรอืผูเ้ขา้แขง่ขนั โดยไมต่อ้งจาํกดัในสว่นนัน้ แต่อาจเพิม่ในขัน้ตอนของการนําเสนอบนเวบ็ 
   อ.เสกสรรค ์ปญัญาฐานะ จากวทิยาลยัราชพฤกษ์ เสนอวา่ ในการแขง่ขนัควรมกีารแจก
ใบประกาศนียบตัรใหก้บันกัศกึษาหรอืผูเ้ขา้แขง่ขนัทีส่ง่เขา้ประกวดดว้ย ซึง่ทีป่ระชุมเหน็ดว้ยในสว่นน้ี 
   ดร.จริประภา ละอองคาํ เสนอวา่ ในสว่นของ Content จะตอ้งเป็นภาษาไทยหรอื
ภาษาองักฤษ ซึง่เรือ่งน้ี อ.ณฐักร เฉยศริ ิเสนอวา่ แต่ละสถาบนัสามารถกาํหนด Content ได ้เพือ่เปิดโอกาสได้
นกัศกึษาเลอืก 
   ประธานขอใหค้ณะทาํงานกลุ่มทีไ่ดต้ัง้ขึน้ รว่มประชุมปรกึษาหารอืกนัภายในอกีครัง้ และ
ขอเพิม่ อ.ชฎลิ เกษมสนัต ์จากมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เป็นคณะทาํงานอกี 1 ทา่น เพือ่รว่มกนัตดัสนิใจ 
 
  กลยทุธท่ี์ ๓  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจดัทาํบทเรียนออนไลน์โดยเน้น 
ในรปูแบบ e-Learning  
  ประธานขอใหท้ีป่ระชุมรว่มกนัพจิารณา Theme ของเรือ่งในการทาํ e-Learning ทีอ่ยากใหเ้ป็น
เรือ่งทัว่ๆ ไป ทีส่ามารถนํามาใชไ้ดทุ้กสถาบนั เชน่ WebEx, Information Literacy, EndNote หรอืเรือ่งเกีย่วกบั
งานวจิยัเบือ้งตน้  
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  ดร.จรีะประภา ละอองคาํ เสนอวา่เรือ่ง Information Literacy หรอืทกัษะการรูส้ารสนเทศ ยงัคง
น่าสนใจ น่าจะนํามาทาํเป็นบทเรยีน e-Learning มากทีส่ดุ  
  ดร.ชนนันา รอดสทุธ ิเสนอวา่ ควรเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ซึง่
ประกอบไปดว้ย เรือ่งของ เทคโนโลยสีารสนเทศ การสอน การแนะนําใหน้กัศกึษารูจ้กัการคดัเลอืก การวเิคราะห์
เรือ่งทีม่ ีauthority สงูๆ ซึง่อาจจะยากในการทาํหรอืการจาํลองภาพ และขอเปลีย่นเป็นใชค้าํวา่ Learning Skill 
แทนคาํวา่ Information Literacy  
  อ.ณฐักร เฉยศริ ิเสนอวา่ ควรจดัทาํเน้ือหาทีต่อ้งการทาํเป็น e-Learning ใหอ้ยูใ่นรปูแบบ MS 
Word เพือ่นํามาเป็นสว่นหน่ึงของเน้ือหาทีจ่ะจดัประกวด 
  อ.ชฎลิ เกษมสนัต ์เสนอวา่ ควรกาํหนดรายละเอยีดในเรือ่งของ Tool ทีจ่ะนํามาใชพ้ฒันาดว้ย
หรอืไม ่ ในเรือ่งน้ี อ.ณฐักร เฉยศริ ิใหค้วามเหน็วา่ การประกวดอาจจะพจิารณาจดัประกวดเป็นลกัษณะ Digital 
Content ไมม่องทาํมาจากเครื่องมอือะไร เกณฑก์ารตดัสนิควรเน้นไปในเรือ่งการนําเสนอมากกวา่ เพือ่เปิดโอกาส
ใหน้กัศกึษาจากคณะทีไ่มใ่ชส่ายเทคโนโลยสีามารถสง่ผลงานเขา้ประกวดได ้
  ประธานเสนอวา่ ขอใหท้างคณะกรรมการ อพส. รว่มกนัพจิารณาในเรือ่งเน้ือหา เพือ่นํามาเสนอ
ในการประชุมครัง้หน้า 
  กลยทุธท่ี์ ๔  สนับสนุนการพฒันาส่ือดิจิตอล (Digital Media) เพ่ือการเรียนรู้รปูแบบใหม่
และการส่ือสารองคก์รภายในสถาบนัหรอืระหว่างสถาบนั 
  ประธาน เสนอวา่ ในสว่นของการทีไ่ดม้กีารจดัเสวนาไปแลว้นัน้ และมปีระโยชน์ ควรจะไดม้กีาร
จดัขึน้อกีครัง้ เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งสถาบนัรว่มกนั 
 
  กลยทุธท่ี์ ๕  จดัอบรม ดงูาน/สมัมนา/เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านทรพัยากรการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีการศึกษา ท่ีสอดคล้องกบัสงัคมยคุใหม่ 
  ประธานแจง้วา่ ทีนํ่าเสนอเรือ่งกการศกึษาดงูานทีป่ระเทศเกาหลนีัน้ เน่ืองจากเป็นประเทศทีม่ี
ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยทีีโ่ดดเดน่มาก และผูท้ีจ่ะรว่มเดนิทางไปศกึษาดงูานนัน้จะไมจ่าํกดัในวงของ
คณะกรรมการฝา่ยฯ เทา่นัน้ แต่จะไดส้ง่ไปทุกสว่นของหน่วยงานทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั โดยเหน็วา่ จะตอ้งมกีารจดั
สมัมนาขึน้ก่อน 1 วนั แลว้จงึจะเป็นการไปศกึษาดงูาน โดยหวัขอ้ของการสมัมนานัน้ อาจเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบั 
หอ้งสมดุ เทคโนโลยกีารศกึษา หรอืเรือ่งเกีย่วกบัเทคโนโลยดีา้นไอท ีซึง่จะไดนํ้ามาเสนอในคราวถดัไป 
      

กลยทุธท่ี์ ๖ สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัเพ่ือบริหารจดัการซอฟตแ์วรห์รือการ 
ให้คาํแนะนําเก่ียวกบัซอฟตแ์วรท่ี์เป็นประโยชน์กบัสถาบนัการศึกษา 
  ประธานสอบถามความคบืหน้าเรือ่ง การจดัหาซอฟตแ์วรร์าคาถูก  
  อ.ณฐักร เฉยศริ ิแจง้วา่ ดร.ธนกร หวงัพพิฒัน์วงศ ์จากมหาวทิยาลยักรุงเทพ ไดส้ง่แบบสาํรวจ
ความตอ้งการเขา้รว่มโครงการจดัซือ้ซอฟตแ์วร ์Antivirus Kaspersky ไปยงัทุกสถาบนัแลว้ ตอนน้ีกาํลงัอยูใ่น
ระหวา่งรอคาํตอบกลบัจากแต่ละสถาบนั  
  
 
 
 
 



 - ๕- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
     ไมม่ ี
 
 
 
กาํหนดประชุมครัง้ต่อไป วนัองัคารที ่๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๕ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
ปิดประชมุเวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 
 
 
      อ.ณฐักร  เฉยศริ ิ         อ.ศริวิรรณ  ศริภิริมย ์
ผูต้รวจรายงานการประชุม                             ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 


