ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา
๖/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดี ๖ –
๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ มหาวิ ทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ มหาวิ ทยาลัยพายัพ
…………………………………………………………
๑
๒
๓
๔

๕/๒๕๕๕

…………………………………………………………

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา
๕/๒๕๕๕
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๕-๒ ๕ อาคารสํานักอธิ การบดี
มหาวิ ทยาลัยธุรกิ จบัณฑิ ตย์
…………………………………………………………
รายนามคณะกรรมการเข้าประชุม
๑. ผศ.สมจิตต์ ลิขติ ถาวร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประธาน
๒. รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยสยาม
รองประธาน
๓. อ.นิพนธ์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
รองประธาน
๔. ดร.ธนกร หวังพิพฒ
ั น์วงศ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการ
๕. อ.พันธมิตร คุณศรีรกั ษ์สกุล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการ
๖. อ.มนัสนันท์ เพชรธรรมรัฐ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรรมการ
๗. อ.สุวคนธ์ ศิรวิ งศ์วรวัฒน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรรมการ
๘. อ.ชฎิล
เกษมสันต์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรรมการ
๙. อ.เกษสุดา ไชยวงศ์ (แทน)
มหาวิทยาลัยรังสิต
กรรมการ
๑๐. อ.นภัทร์ เกรียงไกรชัยพร(แทน)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรรมการ
๑๑. อ.อุไรวรรณ วิพทุ ธิกลุ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรรมการ
๑๒. อ.ทิพารัตน์ ทิตภากร (แทน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการ
๑๓. อ.ธวัช จัตุรสั
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ
๑๔. ดร.จีระประภา ละอองคํา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรรมการ
๑๕. อ.ณฐมน น้อยจีน
วิทยาลัยดุสติ ธานี
กรรมการ
๑๖. ผศ.พวงน้อย โลหะขจรพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
กรรมการ
๑๗. อ.เสกสรรค์ ปัญญาฐานะ
วิทยาลัยราชพฤกษ์
กรรมการ
๑๘. อ.ณัฐกร เฉยศิร ิ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เลขานุการ
๑๙. อ.ศิรวิ รรณ ศิรภิ ริ มย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
รายนามผู้ขอลาประชุม
๑. ดร.ชนันนา รอดสุทธิ
๒. อ.สุธรี า
ธาตรีนรานนท์
๓. อ.เอนก
นามขันธ์
๔. อ.อัครเดช ศิรพิ งศ์วฒ
ั นา
๕. อ.ธีรชิต
พาสุกรี
๖. อ.มยุร ี ยาวิลาศ
๗. อ.จตุรงค์ จิตติยพล
๘. อ.นรเศรษฐ์ พิทยาภรณ์
๙. อ.ธนบดี ศรีธนนันท์
๑๐. ผศ.อารีย์ เพชรหวน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
มหาวิทยาลัยธนบุร ี
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
วิทยาลัยเซาธ์อสี บางกอก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

- ๒-

เปิ ดประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพฒ
ั น์ รองอธิการบดีฝา่ ยการเงินและบริหาร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
ธุรกิจบัณฑิตย์ โดยสังเขป
ระเบียบ

๑
ไม่ม ี

ระเบียบ

๒ รับรองรายงานการ

๔/๒๕๕๔
๔/๒๕๕๕

๓

น

โดยก

๓.๑

Domain Name
ประธานแจ้งว่า
http://www.thailrt.org
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายฯ ทุกท่าน
รับทราบผลการดําเนินงานของฝ่ายฯ
ให้คณะกรรมการได้รบั ทราบด้วย และกรณีคณะกรรมการบางท่าน
Group List ด้วย
๓.๒ แผนปฏิ บตั ิ การ (Action Plan)
๑ จัดการความรูด้ ้านทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา
(KM by Knowledge Sharing)
ประยุกต์

ประธานแจ้งว่า การศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยชิคาโก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
งานวิจยั ของประเทศ (National Data Archive)
สําหรับ

อิ เล็กทรอนิ กส์หรือ e-Book

–

ทางฝ่ายฯ ได้รบั ความอนุเคราะห์ในการ
เน้นความสําคัญด้านการบริหารจัดการ

๒ ส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านฐานข้อมูล หนังสือ

๒.๑ ฐานข้อมูล
อ.สุวคนธ์ ศิรวิ งศ์วรวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) แจ้
. ได้
ดําเนินการย้ายข้อมูลเว็บไซต์ของคณะอนุ กรรมการ server ใหม่ จากเดิมดูแลโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จะ
ยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ อพส. ของกลุ่ม

- ๓-

งานต่างๆ ให้เหมาะสมและใช้งานได้จริง และให้กลุ่มงานแต่ละกลุ่ม
เว็บไซต์ อพส. ได้ทนั ที
Web Master ดําเนินการฝ่ายเดียว
๒.๒ การพัฒนา e-Book
อ.พันธมิตร คุณศรีรกั ษ์สกุล จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แจ้งว่า ได้เขียนโครงการการจัด
ประกวดการทํา e-Book เรียบร้อยแล้ว และส่งโครงการให้กบั ทุกสถาบันได้รบั ทราบเรียบร้อยแล้ว
อ.
นําเสน
คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้วผูอ้ าํ นวยการคนใหม่ของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า
โดยผูอ้ าํ นวยการเห็นด้วยกับโครงการของฝ่ายฯ แต่มขี อ้ เสนอให้ปรับ
เอกชน

นอกเหนือไปจาก

ดําเนินการแล้ว ทําผลงานได้ดมี ากๆ และ
อ.ชฎิล เกษมสันต์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เสนอว่าในกรณีของการเปิ ดกว้าง

ความช่วยเหลืออย่างไร

รศ.ดร.
อ.นิพนธ์
ดร.

ร่วมพูดคุยกับ ซิป้า

.ดร.วิเชียร
.
-เชียงใหม่ อ.ชฎิล
เกษมสันต์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ.พันธมิตร คุณศรีรกั ษ์สกุล จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อ.ธวัช จัตุรสั
จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และดร.
ประชุมร่วมกันพิจารณาโครงการและพูดคุยกับ ซิป้า และนํามา
ต่อไป
๓ ส่งเสริ มการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดทําบทเรียนออนไลน์ โดยเน้ น
ในรูปแบบ e-Learning
ประธาน
นําบริการด้านไอที
มาจัด
สําหรับ
บทเรียนออนไลน์ เช่น บริการ Dropbox
อ.
แนะนําบริการ
Dropbox
ให้กบั บุคลากรได้ใช้งาน เป็ นการบริหาร
จัดการ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยได้ โดยจะจัดทําให้อยูใ่ นรูปแบบของ

- ๔-

๔ สนับสนุนการพัฒ

(Digital Media)

ประธานแจ้งว่า
มหาวิทยาลัยให้รบั ทราบ และเผยแพร่แก่คณะทํางานให้รบั ทราบด้วย
๕ จัดอบรม ดูงาน/สัมมนา/
ประธาน สอบถามความคืบหน้า โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
อ.ณัฐกร
Sumsung
จะเป็ นช่วงเดือนมีนาคม

และ

.
รศ.ดร.
Classroom

ดร.

Sumsung

ยี Smart Classroom
Digital Life Style

อ.

ด้านไอที
ต่างประเทศ

Smart

IBM มาบรรยาย
Sponsor
Digital Life Style และรับจะ
คณะกรรมการบริหารของ สสอท.

๖

ให้

ประธานแจ้งว่า ในคณะทํางานฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาของ ผศ.ดร.วิรชั
Adobe
รศ.ดร.
ยังไม่ชดั เจน
๕
๕.๑ การเป็ นเจ้าภาพการประชุม
อ.
จะจัดร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ
จะเป็ นการประชุม ๑ วัน และศึกษาดูงานอีก ๑ วัน

๖ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดย

- ๕-

๕.๒ การแนะนําโปรแกรม I Love Library
ประธาน แจ้งว่าหลังจบการประชุมได้เชิญบริษทั โอเพ่นเซิรฟ์ จํากัด
สร้าง และอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มานําเสนอโปรแกรม I Love Library ให้กบั คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้รบั ทราบ
Mobile Device ผ่าน
Tablet ด้วยโปรแกรม Classbook
Moodle LMS
ปัจจุบนั
ปิ ดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
มหาวิทยาลัยพายัพ

วันวันพฤหัส ๖ –

๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ

ปิ ดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

อ.ณัฐกร เฉยศิร ิ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

อ.ศิรวิ รรณ ศิรภิ ริ มย์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

