รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม
......................
รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจิตต์ ลิขิตถาวร
๒. ดร. รักษ์ พรหมปาลิต
๓. ดร. กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
๔. รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
๕. ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
๖. ดร. จีระประภา ละอองคา
๗. อาจารย์ชฎิล เกษมสันต์
๘. อาจารย์พันธมิตร คุณศรีรักษ์สกุล
๙. อาจารย์นพดล สิทธิเลิศ (แทน)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายนามคณะกรรมการที่ลาประชุม
๑. อาจารย์เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ชื่นวัฒนา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยภรณ์ นาคพันธุ์
๔. ดร. จอมขวัญ ผลภาษี
๕. ดร. ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์
๖. อาจารย์วณิชากร แก้วกัน

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๒
เปิดประชุมเวลา เวลา ๑๓.๓๐ น.
รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยประธานกล่าวขอบคุณในการ
ต้อนรับและเอื้อเฟื้อสถานที่ จากนั้นนาเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ รายนามคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา (วาระที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๕๖ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
ประธาน แนะนาคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา โดยคณะกรรมการ
ทุกท่านได้กล่าวแนะนาตัว
๑.๒ สรุปผลการดาเนินงานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา (วาระ สิงหาคม
๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๖)
ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีการศึกษา
ได้สรุปผลการดาเนินงานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา (วาระ สิงหาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม
๒๕๕๖) ดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๑.๒)
๑) การประชุมเพื่อร่วมมือกันกาหนดกรอบและแนวทางการทางาน การพิจารณาจัดทา
แผนปฏิบัติการ การมอบหมายงาน ติดตามการดาเนินงานตามแผน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน
จานวน ๑๐ ครั้ง
๒) การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยแบ่งเป็น ๖ กลยุทธ์
๓) การจัดทาเว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา และกาหนดใช้ชื่อ
ThaiLRT.org ในการจดทะเบียน Domain Name โดยมีชื่อเว็บไซต์ คือ http://www.thailrt.org
๔) การจัดโครงการสัมมนาและรับฟังการบรรยายพิเศษ จานวน ๔ ครั้ง
๕) การจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน โดยเป็นการศึกษาดูงานของ
สถาบันเจ้าภาพการประชุมเพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันร่วมกัน จานวน ๗ สถาบัน
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันภายนอกสมาคม คือ การศึกษาดูงานบริการระบบห้องสมุดดิจิตอล ณ สานัก
บรรณสารและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๖) การจัดโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันในการให้บริการฐานข้อมูล โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เป็นผู้ดาเนินการสารวจและรวบรวมรายชื่อ
ฐานข้อมูลจากทุกสถาบันเพื่อเป็นข้อมูลแก่ทุกสถาบันได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
๗) การจัดโครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) พร้อม
จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กับ สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อชิงเงิน

๓
รางวัลมูลค่ารวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีทีมที่ส่งผลงานเข้า
ประกวด จานวน ๒๔ ทีม
จากนั้น ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้
และเทคโนโลยีการศึกษา ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ที่ทางานเป็นปึกแผ่น ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้ฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา
ทาให้ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้โดยตรง จึงเสนอให้มีการจัดตั้งฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยี
การศึกษาขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าห้องสมุดและระบบการเรียนรู้ต้องมีการประสานร่วมมือกันเพื่อให้บริการทรัพยากร
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องเสนอพิจารณา
๒.๑ แผนการดาเนินงานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา (วาระที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๕๖ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
ประธาน ขอให้ที่ประชุมช่วยกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดาเนินงานฝ่ายทรัพยากร
การเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา (วาระที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗) โดยสรุปแผนการ
ดาเนินงานได้ ดังนี้
๑) แผนงานด้านทรัพยากรการเรียนรู้
ใช้แผนการดาเนินของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) ดังนี้
(๑) โครงการพัฒนาความสามารถและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การดาเนินโครงการอาจมีการศึกษาสถานภาพเบื้องต้นของนักวิชาชีพสารสนเทศว่าถูก
บรรจุในตาแหน่งอะไร การจัดโครงสร้างงานเป็นอย่างไร
(๒) โครงการสร้างภาคีในการต่อรองการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
(๓) โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ
๒) แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น Smart Classroom การเรียนการสอนแบบทันสมัย การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ทีท่ ันสมัย ซึ่งมีทั้งการพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการปรับพฤติกรรม MOOC/Flipped Classroom,
Education 3.0
(๒) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๔
วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๓.๑ กาหนดการประชุมฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
สถานที่สาหรับการประชุม คือ มหาวิทยาลัยรังสิต สาหรับวันและเวลาในการประชุม
จะแจ้งและนัดหมายกับคณะกรรมการทุกท่านในโอกาสต่อไป
ปิดประชุม เวลา ๑๖:๐๐ น.

(ดร. กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

