
สรุปผลการดาํเนินงานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยกีารศึกษา
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

สิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556
------------------------------------------------

คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเ รียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย (สสอท.)

1. วางแผนและดําเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมของคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้
และเทคโนโลยีการศึกษา ในวาระ 2 ปี (1 สิงหาคม 2554- 31 กรกฎาคม 2556)

2. จัดกา
(KM by Knowledge Sharing)

3. สง่เสริมความร่วมมือระหว่างสถาบนัด้านฐานข้อมลู หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Book

4. สง่เสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจดัทําบทเรียนออนไลน์โดยเน้นในรูปแบบ e-Learning
5. (Digital Media)

ภายในสถาบนัหรือระหวา่งสถาบนั
6. จัดอบรม/สมัมนา/

สอดคล้องกบัสงัคมยคุใหม่
7.

ประโยชน์กบัสถาบนัการศกึษา
8. สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษาภายในเดือน

องสมาคมฯ
9. /หรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

โดยมีคณะอนกุรรมการ 1 ฝ่าย คือ ฝ่ายการพฒันาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.)

คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยกีารศึกษา
1. ผศ.สมจิตต์ ลขิิตถาวร มหาวิทยาลยักรุงเทพ ประธาน
2. รศ.ดร.วิเชียร มหาวิทยาลยัสยาม รองประธาน
3. อ.นิพนธ์ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ รองประธาน
4. ดร.ชนนันา รอดสทุธิ มหาวิทยาลยักรุงเทพ คณะกรรมการ
5. ดร.ธนกร หวงัพิพฒัน์วงศ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ คณะกรรมการ
6. อ.พนัธมิตร คณุศรีรักษ์สกลุ มหาวิทยาลยักรุงเทพ คณะกรรมการ
7. อ.มนสันนัท์ เพชรธรรมรัฐ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ คณะกรรมการ
8. อ.สธีุรา ธาตรีนรานนท์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ คณะกรรมการ
9. อ.สวุคนธ์ ศิริวงศ์วรวฒัน์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ คณะกรรมการ
10. อ.ชฎิล เกษมสนัต์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ คณะกรรมการ
11. อ.เอนก นามขนัธ์ มหาวิทยาลยัธนบรีุ คณะกรรมการ
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12. อ.อคัรเดช ศิริพงศ์วฒันา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ คณะกรรมการ
13. อ.ธีรชิต พาสกุรี มหาวิทยาลยัปทมุธานี คณะกรรมการ
14. อ.มยรีุ ยาวิลาศ มหาวิทยาลยัพายพั คณะกรรมการ
15. อ.จตรุงค์ จิตติยพล มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการ
16. ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร มหาวิทยาลยัรังสติ คณะกรรมการ
17. อ.เจนจิรา รัตนเพียร มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต คณะกรรมการ
18. อ.นรเศรษฐ์ พิทยาภรณ์ มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต คณะกรรมการ
19. อ.อไุรวรรณ วิพทุธิกลุ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ คณะกรรมการ
20. ดร.ภาณชุาติ บณุยเกียรติ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย คณะกรรมการ
21. อ.ธวชั จตัรัุส มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ คณะกรรมการ
22. ดร.จีระประภา ละอองคาํ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั คณะกรรมการ
23. อ.ธนบดี ศรีธนนนัท์ มหาวิทยาลยัเอเซียอาคเนย์ คณะกรรมการ
24. อ.ณฐมน น้อยจีน วิทยาลยัดสุติธานี คณะกรรมการ
25. ผศ.พวงน้อย โลหะขจรพนัธ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใต้ คณะกรรมการ
26. อ.เสกสรรค์ ปัญญาฐานะ วิทยาลยัราชพฤกษ์ คณะกรรมการ
27. อ.ณฐักร เฉยศิริ มหาวิทยาลยักรุงเทพ เลขานกุาร
28. อ.ศิริวรรณ ศิริภิรมย์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ผู้ช่วยเลขานกุาร

การดาํเนินงาน
คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา 9 ร่วมมือกนักําหนด

กรอบและแนวทางการทํางาน การพิจารณาจดัทําแผนปฏิบตัิการ การมอบหมายงาน ติดตามการดําเนินงานตามแผนฯ และ
การแลก สถาบนั โดยมีกําหนดการประชมุ

1. 1/2554 20 ธนัวาคม 2554 มหาวิทยาลยักรุงเทพ
2. 1/2555 วนัพธุ 22 กมุภาพนัธ์ 2555 มหาวิทยาลยัสยาม
3. 2/2555 24 เมษายน 2555 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั
4. 3/2555 วนั 19 มถินุายน 2555 มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต
5. 4/2555 21 สงิหาคม 2555 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย
6. 5/2555 17 ตลุาคม 2555 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์
7. 6/2555 6 – วั 7 ธนัวาคม 2555 มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่และ

มหาวิทยาลยัพายพั
8. 1/2556 13 กมุภาพนัธ์ 2556 มหาวิทยาลยัศรีปทมุ
9. 2/2556 24 เมษายน 2556 มหาวิทยาลยัรังสติ
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กิจกรรมของฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยกีารศึกษา
ในรอบวาระการดําเนินงาน สงิหาคม 2552 – กรกฎาคม 2556
1. ร่วมกันกําหนดกรอบ และแนวทางการทํางานของฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยี

ประเทศไทย
2. จัดทําแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ประจําปี โดยได้มีการพิจารณาแผนปฏิบตัิการแยกตา ความ

รับผิดชอบของฝ่ายฯ 6
1

เรียนรู้ (KM by Knowledge Sharing)
2 สง่เสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัด้านฐานข้อมลู หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์หรือ e-Book

กศกึษา
3 สง่เสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจดัทําบทเรียนออนไลน์โดยเน้นในรูปแบบ e-Learning
4 (Digital Media)

องค์กรภายในสถาบนัหรือระหวา่งสถาบนั
5 จัดอบรม ดูงาน/สมัมนา/

6

3. พิจ และ
กําหนดให้ ThaiLRT.org ในการจดทะเบียน Domain Name http://www.thailrt.org

4. จดัสมัมนาและรับฟังการบรรยายพิเศษ
4.1 โครงการ องัคาร 27 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลยัสยาม

โดยเป็นการจดัเสวนาร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการฝ่ายฯ และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์
ภายใต้หวัข้อ “ ดมศึกษา”

สงัคมออนไลน์
โดยวิทยากรรับเชิญ 3 ทา่น คือ ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้อํานวยการสํานกังานประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต อ.พิภชั

สถาบนัวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  และอ.
องค์กร มหาวิทยาลยักรุงเทพ โดยมีรศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ให้เกียรติ
เป็นผู้ดําเนินรายการ มีผู้ เข้าร่วมงานเสวนาจํานวน 41 คน

4.2 การรับฟังบรรยาย วิธีการจดัทําหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม “I Love Library” จากบริษัทโอเพ่น
เซิร์ฟ จํากดั 17 ตลุาคม 2555 ณ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ e-Book

และค้นหาคําสาํคญัได้อีกด้วย
4.3 การศกึษาดงูานการรับฟัง “Organic HiTechnology”

โดยมีอ.เรืองยศ ใจวงั เป็นวิทยากร
6 ธนัวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่
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4.4 “ AEC” 7 ธันวาคม
2555 ณ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่โดยมี คณุไตรรัตน์ ฉตัรแก้ว ผู้อํานวยการสาํนกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ชาติ
(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร

5. โครงการ พ
มามี 7 สถาบนั คือ

5.1 ศกึษาดงูานห้องสมดุ และอปุกรณ์อํานวยความสะดวก
ตา่งๆ ให้กบันกัศกึษา ณ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

5.2 ศกึษาดงูานและ
โดยรศ.ดร. คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ณ มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต

5.3 ศกึษาดงูาน ณ ศนูย์วิจยัมหาวิทยาลยัชิคาโก มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย
ศนูย์วิจยัชิคาโก (โครงการความร่วมมือระหวา่งศนูย์วิจยัมหาวิทยาลยัชิคาโก-มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย)
ร่วมในการผลกัดนัให้เกิดฐานข้อมลูงานวิจยัของประเทศ (National Data Archive)
ทางด้านเศรษฐศาสตร์

5.4 ศกึษาดงูาน ณ ศนูย์เทคโนโลยีทางการศกึษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

5.5 ศึกษาดงูาน ณ ศนูย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลยัพายพั “ระบบ
LMS” Moodle Freeware มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ

5.6 ศกึษาดงูาน และสาํนกัการจดัการศึกษา
ออนไลน์ วิจยั จดัหา เตรียมความพร้อม e-Learning ให้กบัคณะ/วิชาของ
มหาวิทยาลยั ณ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตบางเขน

5.7 ศกึษาดงูาน ณ ศนูย์นวตักรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัรังสติ
มชนผู้ใช้งานโลกเสมือน (Second Life) ในมหาวิทยาลยัรังสิต การสร้าง

บทเรียนและหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ และการเรียนการสอนรูปแบบใหมโ่ดยใช้ Smart Classroom
ได้แก่ การศึกษาดูงานบริการระบบห้องสมุด

ดิจิตอล ณ
การให้บริการระบบห้องสมดุของแตล่ะสถาบนัตอ่ไป

6. โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบนัในด้านการให้บริการฐานข้อมลู โดย
ระบบและเครือขา่ยห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) ได้ดําเนินการ นํามา
รวบรวมสรุปวา่แตล่ะสถาบนัมีการให้บริการฐานข้อมลูอะไรบ้าง ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกนั

7. ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Book) พร้อมจดัพิธีลงนามความร่วมมือ
ระหว่าง ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสํานกังาน
สง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ชาติ (องค์การมหาชน) อีกด้วย 100,000 16
มกราคม – 30 มิถนุายน 2556

7.1
ซอฟต์แวร์ของประเทศไทย
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7.2
(e-Book)

7.3 สามารถและทกัษะทางด้านตา่งๆ ในการรังสรรค์
(e-Book)

7.4
อยา่งเป็นรูปธรรมและมีบรรทดัฐาน

ลาํดับ หัวข้อ

1 มหาวิทยาลยักรุงเทพ BuddhaBU วนัวิสาขบชูา

2 มหาวิทยาลยักรุงเทพ BU

3 มหาวิทยาลยักรุงเทพ E-TAP
4 มหาวิทยาลยักรุงเทพ Unlock คนไทยสขุภาพใจและกายดี

5 มหาวิทยาลยักรุงเทพ body human เรียนรู้ร่างกายมนษุย์บนแท็บเลต็

6 มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ฟดุ ฟดุ คนไทยสขุภาพใจและกายดี

7 มหาวิทยาลยัราชภฎักําแพงเพชร ต.กําแพง

8 มหาวิทยาลยัราชภฎักําแพงเพชร better ศิลปวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของประเทศไทย

9 มหาวิทยาลยัราชภฎักําแพงเพชร Elementary17 เกษตรกรรมของประเทศไทยสูค่รัวโลก

10 มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ NBU Power Team คนไทยสขุภาพใจและกายดี

11 มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ CSTV คนไทยสขุภาพใจและกายดี

12 มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ Good Thai คนไทยสขุภาพใจและกายดี

13 มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ CSC

14 มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ God the Five

15 มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ SWE EVOLUTION

16 มหาวิทยาลยัรังสติ WILD HUMAN จริยธรรมอนัดีของคนไทย

17 มหาวิทยาลยัรังสติ ไตรทวิเอก จริยธรรมอนัดีของคนไทย

18 มหาวิทยาลยัสยาม NYPX Siam

19 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ KMN Media ศิลปวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของประเทศ

20 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ เกษตรกรรมของประเทศไทยสูค่รัวโลก

21 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ Dek-Medic ศิลปวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของประเทศ

22 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ Cyclone ศิลปวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของประเทศ
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23 มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณโุลก มาชเมลโล่ คนไทยสขุภาพใจและกายดี

24 มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบลูสงคราม บ้านร้องยุ้งข้าว 1 จริยธรรมอนัดีของคนไทย


