
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายทรพัยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา
๖/๒๕๕๕

วนัพฤหสับดี ๖ – ๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕
ณ มหาวิทยาลยันอรท์-เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลยัพายพั

…………………………………………………………

๑
๒ ๕/๒๕๕๕
๓
๔

…………………………………………………………



รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายทรพัยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา
๕/๒๕๕๕

๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๕-๒ ๕ อาคารสาํนักอธิการบดี

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์
…………………………………………………………

รายนามคณะกรรมการเข้าประชุม
๑. ผศ.สมจติต์ ลขิติถาวร มหาวทิยาลยักรงุเทพ ประธาน
๒. รศ.ดร. มหาวทิยาลยัสยาม รองประธาน
๓. อ.นิพนธ์ มหาวทิยาลยันอรท์-เชยีงใหม่ รองประธาน
๔. ดร.ธนกร หวงัพพิฒัน์วงศ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ กรรมการ
๕. อ.พนัธมติร คณุศรรีกัษ์สกลุ มหาวทิยาลยักรงุเทพ กรรมการ
๖. อ.มนสันนัท ์  เพชรธรรมรฐั มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ กรรมการ
๗. อ.สวุคนธ ์ ศริวิงศว์รวฒัน์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ กรรมการ
๘. อ.ชฎลิ เกษมสนัต์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ กรรมการ
๙. อ.เกษสดุา ไชยวงศ์ (แทน) มหาวทิยาลยัรงัสติ กรรมการ
๑๐. อ.นภทัร ์เกรยีงไกรชยัพร(แทน) มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ กรรมการ
๑๑. อ.อไุรวรรณ วพิทุธกิลุ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ กรรมการ
๑๒. อ.ทพิารตัน์ ทติภากร (แทน) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรรมการ
๑๓. อ.ธวชั จตุัรสั มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ กรรมการ
๑๔. ดร.จรีะประภา ละอองคาํ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั กรรมการ
๑๕. อ.ณฐมน  น้อยจนี วทิยาลยัดุสติธานี กรรมการ
๑๖. ผศ.พวงน้อย   โลหะขจรพนัธ์ วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต้ กรรมการ
๑๗. อ.เสกสรรค ์   ปญัญาฐานะ วทิยาลยัราชพฤกษ์ กรรมการ
๑๘. อ.ณฐักร      เฉยศริิ มหาวทิยาลยักรงุเทพ เลขานุการ
๑๙. อ.ศริวิรรณ ศริภิริมย์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ ผูช้ว่ยเลขานุการ

รายนามผู้ขอลาประชุม
๑. ดร.ชนนันา   รอดสทุธิ มหาวทิยาลยักรงุเทพ กรรมการ
๒. อ.สธุรีา       ธาตรนีรานนท์ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุรี กรรมการ
๓. อ.เอนก นามขนัธ์ มหาวทิยาลยัธนบุรี กรรมการ
๔. อ.อคัรเดช   ศริพิงศว์ฒันา มหาวทิยาลยันอรท์กรงุเทพ กรรมการ
๕. อ.ธรีชติ พาสกุรี มหาวทิยาลยัปทมุธานี กรรมการ
๖. อ.มยรุ ี ยาวลิาศ มหาวทิยาลยัพายพั กรรมการ
๗. อ.จตุรงค ์   จติตยิพล มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรรมการ
๘. อ.นรเศรษฐ ์ พทิยาภรณ์ มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ กรรมการ
๙. อ.ธนบดี ศรธีนนนัท์ มหาวทิยาลยัเอเซยีอาคเนย์ กรรมการ
๑๐. ผศ.อารยี ์ เพชรหวน วทิยาลยัเซาธอ์สีบางกอก กรรมการ



- ๒-

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.
ประธานกลา่วเปิดประชมุ โดยมี ดร.ดารกิา ลทัธพพิฒัน์ รองอธกิารบดฝีา่ยการเงนิและบรหิาร

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ ใหเ้กยีรตกิล่าวตอ้นรบั ธรุกจิบณัฑติย ์โดยสงัเขป

ระเบียบ ๑
ไมม่ี

ระเบียบ ๒ รบัรองรายงานการ ๔/๒๕๕๔
๔/๒๕๕๕

๓
๓.๑ Domain Name

ประธานแจง้วา่ http://www.thailrt.org
ขอเชญิคณะกรรมการฝา่ยฯ ทกุทา่น รบัทราบผลการดาํเนินงานของฝา่ยฯ

น ใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบดว้ย และกรณีคณะกรรมการบางทา่น
Group List ดว้ย

๓.๒ แผนปฏิบติัการ (Action Plan)
๑ จดัการความรูด้้านทรพัยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา

โดยก (KM by Knowledge Sharing) ประยกุต์

ประธานแจง้วา่ การศกึษาดงูาน
ณ ศนูยว์จิยัมหาวทิยาลยัชคิาโก –
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
งานวจิยัของประเทศ (National Data Archive)

สาํหรบั ทางฝา่ยฯ ไดร้บัความอนุเคราะหใ์นการ
เน้นความสาํคญัดา้นการบรหิารจดัการ

๒ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบนัด้านฐานข้อมลู หนังสือ
อิเลก็ทรอนิกสห์รือ e-Book

๒.๑ ฐานข้อมลู
อ.สวุคนธ ์ศริวิงศว์รวฒัน์ จากมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ในฐานะประธาน

คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครอืขา่ยหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) แจ้ . ได้
ดาํเนินการยา้ยขอ้มลูเวบ็ไซตข์องคณะอนุกรรมการ server ใหม่ จากเดมิดแูลโดยมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์
จะ ยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ โดยมกีารพฒันาและปรบัปรงุขอ้มลูในเวบ็ไซต์ อพส. ของกลุ่ม
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งานต่างๆ ใหเ้หมาะสมและใชง้านไดจ้รงิ และใหก้ลุ่มงานแต่ละกลุ่ม
เวบ็ไซต ์อพส. ไดท้นัที Web Master ดาํเนินการฝา่ยเดยีว

๒.๒ การพฒันา e-Book
อ.พนัธมติร คณุศรรีกัษ์สกลุ จากมหาวทิยาลยักรงุเทพ แจง้ว่า ไดเ้ขยีนโครงการการจดั

ประกวดการทาํ e-Book เรยีบรอ้ยแลว้ และสง่โครงการใหก้บัทกุสถาบนัไดร้บัทราบเรยีบรอ้ยแลว้
อ. -

นําเสน คณุไตรรตัน์  ฉตัรแกว้ผูอ้าํนวยการคนใหมข่องสาํนกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์
แหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน) หรอื ซป้ิา
โดยผูอ้าํนวยการเหน็ดว้ยกบัโครงการของฝา่ยฯ แต่มขีอ้เสนอใหป้รบั

เอกชน
นอกเหนือไปจาก

ดาํเนินการแลว้ ทาํผลงานไดด้มีากๆ และ

อ.ชฎลิ เกษมสนัต ์จากมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เสนอว่าในกรณีของการเปิดกวา้ง

รศ.ดร.
ความชว่ยเหลอือยา่งไร

อ.นิพนธ์

ดร.
รว่มพดูคยุกบั ซป้ิา

.ดร.วเิชยีร
. -เชยีงใหม ่อ.ชฎลิ

เกษมสนัต ์จากมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์อ.พนัธมติร คณุศรรีกัษ์สกลุ จากมหาวทิยาลยักรงุเทพ อ.ธวชั จตุัรสั
จากมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิและดร.
ประชมุรว่มกนัพจิารณาโครงการและพดูคยุกบั ซป้ิา และนํามา ต่อไป

๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจดัทาํบทเรียนออนไลน์โดยเน้น
ในรปูแบบ e-Learning

ประธาน นําบรกิารดา้นไอที มาจดั สาํหรบั
บทเรยีนออนไลน์ เชน่ บรกิาร Dropbox

อ. แนะนําบรกิาร
Dropbox ใหก้บับุคลากรไดใ้ชง้าน เป็นการบรหิาร
จดัการ ชว่ยลดการใชท้รพัยากรของมหาวทิยาลยัได้ โดยจะจดัทาํใหอ้ยูใ่นรปูแบบของ
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๔ สนับสนุนการพฒั (Digital Media)

ประธานแจง้วา่
มหาวทิยาลยัใหร้บัทราบ และเผยแพรแ่กค่ณะทาํงานใหร้บัทราบดว้ย

๕ จดัอบรม ดงูาน/สมัมนา/

ประธาน สอบถามความคบืหน้า โครงการศกึษาดงูานต่างประเทศ
อ.ณฐักร

Sumsung และ
จะเป็นชว่งเดอืนมนีาคม

.
รศ.ดร. Sumsung

ยี Smart Classroom
ดร. Smart

Classroom Digital Life Style IBM มาบรรยาย
อ. Sponsor

ดา้นไอที Digital Life Style และรบัจะ
ต่างประเทศ คณะกรรมการบรหิารของ สสอท.

๖ ให้

ประธานแจง้วา่ ในคณะทาํงานฝา่ยวชิาการและประกนัคณุภาพการศกึษาของ ผศ.ดร.วริชั
Adobe

รศ.ดร. ยงัไมช่ดัเจน

๕
๕.๑ การเป็นเจ้าภาพการประชุม

อ.
จะจดัรว่มกนัระหว่าง มหาวทิยาลยันอรท์-เชยีงใหม ่และมหาวทิยาลยัพายพั

๖ - ๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕ โดย
จะเป็นการประชมุ ๑ วนั และศกึษาดงูานอกี ๑ วนั
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๕.๒ การแนะนําโปรแกรม I Love Library
ประธาน แจง้ว่าหลงัจบการประชมุไดเ้ชญิบรษิทัโอเพน่เซริฟ์ จาํกดั

สรา้ง และอา่นหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ มานําเสนอโปรแกรม I Love Library ใหก้บัคณะกรรมการฝา่ยฯ ไดร้บัทราบ
Mobile Device ผา่น

Tablet ดว้ยโปรแกรม Classbook Moodle LMS
ปจัจบุนั

ปิดประชมุเวลา ๑๑.๓๐ น.

วนัวนัพฤหสั ๖ – ๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวทิยาลยันอรท์-เชยีงใหม่ และ
มหาวทิยาลยัพายพั

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

อ.ณฐักร เฉยศริิ อ.ศริวิรรณ  ศริภิริมย์
ผูต้รวจรายงานการประชมุ ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ


