
 

 

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๑ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ 

............................... 

รายนามอนุกรรมการผู้มาประชุม 

๑. นางสิริกร มณีรินทร์ ที่ปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ประธานอนุกรรมการ 
๓.  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รองประธานอนุกรรมการ 
     (นายคมสัน คูสินทรัพย์) 
๔.  นายนำชัย กฤษณาสกุล อนุกรรมการ  
๕.  นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ อนุกรรมการและเลขานุการ  
๖.  นางสาวปารดา ศราธพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.  นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามอนุกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศน์วงศ์      อนุกรรมการ  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี     อนุกรรมการ 
๓. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์       อนุกรรมการ 
๔. นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์       อนุกรรมการ 
๕. นายทิวากร เหล่าลือชา       อนุกรรมการ 
๖. นายรัตนชัย ชินานุปกรณ ์       อนุกรรมการ 
๗. นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์      อนุกรรมการ 

รายนามอนุกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 

นายวรสรวง ดวงจินดา        อนุกรรมการ          

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์              กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                                         
 ๒. นายพิทยา ทิพวัจนา                                  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

๓. นายสุภาค ยิ้มอาจ         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๔. นายธนสิทธิ์  เข่าวา                                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๕. นางสาวธนันปภัค มรรคาเขต        นักวิชาการศึกษา   
๖. นางเบญริกา ยะสาวงษ์                นักวิชาการศึกษา 
๗. นายรัตตกูล เจริญเส็ง       เจ ้าหน ้าท ี ่ปฏ ิบ ัต ิ งานด ้านด ูแลระบบ            

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๘. นางสาวนฤมล ไชยพร                               เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม 
กิจการวิทยาลัยชุมชน 

                
   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

  ฝ่ายเลขานุการขอให้อนุกรรมการแสดงตนเพื ่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งมี
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ คน และผู้เข้าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๖ คน 
 ประธานคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัลกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑          เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                       -ไม่มี- 

วาระท่ี ๑.๒    เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล 

            สรุปเรื่อง  

   ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ได้
เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล และนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่งแล้ว ดัง
คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนางสิริกร มณีรินทร์ เป็น
ที่ปรึกษา และมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็นประธานอนุกรรมการ  นอกจากนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ๒ คณะ คือ คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยดีิจิทัล 
โดยมีนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ เป็นประธานคณะทำงาน และคณะทำงานสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล โดยมีนายทิวากร เหล่า
ลือชา เป็นประธานคณะทำงาน 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๑.๒.๒  เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕ 

สรุปเรื่อง 
เพื่อให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเลขานุการจึง

เสนอรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ต่อคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัลชุดใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งโดยสรุปมีการรายงานผลการติดตามการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom (หลักสูตรอนุปริญญา) และ Thai MOOC (หลักสูตร
ฝึกอบรม) ของวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562  รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓           
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยให้ปรับแก้ไขการจัดทำแผนดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัย
ช ุ ม ช น  ก า ร จ ั ด ป ร ะ ช ุ ม ว ิ ช า ก า ร Digital Learning Conference of Institute of Community                    
Colleges ซึ่งให้เลื ่อนไปประมาณปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดฝึกประสบการณ์จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ MOOC ณ สาธารณรัฐจีน 
(ไต้หวัน) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบัน
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วิทยาลัยชุมชนได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบูรณาการ 
โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู ้ผ่านการเรียนออนไลน์ งบอุดหนุน โครงการบทเรียน
ออนไลน์เพื่อชุมชน วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ให้แก่วิทยาลัยชุมชน เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล 

  เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
ดิจิทัล 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๓.๑  เรื่อง แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กำหนดแผนปฏิบัติการที ่เกี ่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสถาบันวิทยาลัยชุมชน สนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เสริมประสบการณ์การจัดทำสื่อออนไลน์ ณ สาธารณรัฐจีน 
(ไต้หวัน) โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน ซึ่งใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒๘,๓๒๒,๖๗๐ บาท 

 ประเด็นประกอบพิจารณา 
 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวง
กว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทา
ผลจากการระบาด  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยในข้อ ๑๒ ให้วิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ 
โดยผู้สอนดำเนินการจัดสอนเอง ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องได้รับองค์ความรู้ครบถ้วนตามผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา  
สำหรับการสอบปลายภาค ให้เป็นไปตามแผนปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้วิทยาลัยทราบเป็นการ
ล่วงหน้า 

๒. ตามที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ไดเ้ลื่อนโครงการ Digital Learning Conference of Institute of Community Colleges จาก
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นไตรมาส ๓ ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนได้เห็นชอบให้ปรับแผนโครงการดังกล่าวเป็น ๒ โครงการย่อย คือ โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในเดือนมิถุนายน และ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเตรียมการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั ่วคราว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 
National Open University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พร้อมให้มีการอบรมการผลิตสื่อออนไลน์  โดยมีผู้เข้าร่วม
การเดินทางไปราชการครั้งนี้ รวม ๑๐ คน เป็นเวลา ๕ วัน 
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มติ    ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และงดการ
เสริมประสบการณ์การจัดทำสื่อออนไลน์ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 

วาระท่ี ๓.๒  เรื่อง การจัดการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ 
                โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สรุปเรื่อง 

 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้าง
ขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน เพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจาก
การระบาด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๓) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก
แบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ยกเว้นบางหลักสูตรที่ต้อง
มีการปฏิบัติการ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงจำเป็นต้องกำหนด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยได้ประชุมหารือคณะทำงานสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านภาพและเสียง (Video 
Conference) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และมีข้อเสนอการสอนรูปแบบออนไลน์ ดังนี้ 

รูปแบบปกติ รูปแบบออนไลน์ 
การสอนแบบมีห้องเรียน โดยทำกิจกรรม
การสอนภายในห้องเรียนทั้งหมด ได้แก่ 
สื่อในรูปแบบเอกสาร การมอบหมายงาน 
และทดสอบย่อย 

ทดแทนด้วยสร้างห้องเรียนออนไลน์/แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ได้แก่ 
- Google Classroom / Moodle สำหร ับจ ัดทำ

เป็นห้องเรียนออนไลน์ เพื่อจัดเก็บสื่อการสอน 
งาน/แบบฝึก และแบบทดสอบย่อย  

- ห ร ื อ อ า จ จ ะ ใ ช ้  Google Drive อย ่ า ง ง ่ า ย 
เพ่ือแชร์เป็นแหล่งเกบ็สื่อการสอน งาน/แบบฝึก และ
ใช้ Google Form จัดทำแบบทดสอบย่อย 

เอกสารการสอนและสื่อการสอน 
- เอกสารการสอน 
- สไลด์การสอน Power Point 

ทดแทนเอกสารการสอนและส ื ่ อการสอนด ้ วย 
สื่อทางออนไลน์ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
ทางออนไลน์ 
- เอกสารการสอน สไลด์การสอน ต้องมีรูปแบบเป็น

ไฟล์ PDF รวมทั้งอาจจะมีลิงค์เอกสาร/วิดีโอแนะนำ
เพ่ิมเติมจากสื่อบนอินเทอร์เน็ต 

- ทดแทนการสอนของผ ู ้สอนในช ั ้นเร ียน ด ้วย 
สื่อวิดีโอการสอนของผู้สอน ด้วยการใช้โปรแกรม 
loom หรืออื่น ๆ อย่างง่าย เช่น บันทึกวิดีโอด้วย
โทรศัพท์ หรือใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอโทรศัพท์ 
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ทั้งนี ้เอกสารและสื ่อต่าง ๆ จะนำเก็บในห้องเรียน
ออนไลน์ด้วย Google Classroom / Moodle หรือ 
Google Drive 

การทำกิจกรรมต่าง  ๆ ดำเน ินการใน
ห ้อง เร ี ยน เช ่น  ทำงานส ่ ง  และทำ
แบบทดสอบย่อย 

- ทดแทนโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 
/ Moodle ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมแสดงผล
คะแนนทันที 

- หรืออาจจะทดแทนด้วยการส ่งผ ่านทาง e-Mail 
สำหร ับการดำเน ินการด้วย Google Drive และ
ทดสอบย่อยผ่าน Google Form บันทึกคะแนนโดย
ผู้สอน 

ก า ร ท ำ ก ิ จ ก ร ร ม ซ ั ก ถ า ม  พ ู ด คุ ย 
ปร ึกษาหาร ือ และตอบคำถามต่าง  ๆ 
ระหว ่ างผ ู ้ สอนก ับน ักศ ึกษาภายใน
ห้องเรียนปกต ิ

- ทดแทนโดยการใช้โปรแกรม Line, Hangout Meet, 
ZOOM พบปะพูดคุยออนไลน์กับนักศึกษา ตาม
ช ่วง เวลาน ัดหมายตามตารางสอนปกต ิ  เ พ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษา ซักถาม ตอบ
คำถามต่าง ๆ อาจจะแบ่งเป ็นกล ุ ่มย ่อย  ๆ จน
ครบถ้วนทั้งหมด 

ปัญหาและอุปสรรคการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ 

วิธีการแก้ไข 

- ผู้สอนบางคนโดยเฉพาะผู้สอนพิเศษ 
อาจไม่คุ้นชินกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

1. ให้วิทยาลัยชุมชนจัดอบรมเพิ ่มเติมในประเด็น
ดังต่อไปนี้  

▪ ช่องทางการเปิดห้องเรียน 
▪ ช่องทางการใช้ Google Classroom, 

Moodle, Zoom และ line   
▪ การจัดทำบันทึก VDO แบบง่าย 

2. คณะทำงานจัดทำสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลจัดทำ
คู่มือการใช้งานใช้ ระบบ Google Classroom, 
Moodle, Zoom และ line เป็นเอกสารรูปเล่ม
แจกให้กับแต่ละวิทยาลัยชุมชน   

3. วิทยาลัยชุมชนใดต้องการให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนจัดอบรมความรู ้ เพิ ่มเติมให้แจ้งกอง
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน และกองส่งเสริม
กิจการวิทยาลัยชุมชนจะเร่งดำเนินการจัด
อบรมผ่านระบบออนไลน์ให้แต่ละวิทยาลัย
ชุมชนเป็นการเร่งด่วน 

 4. การเบิกจ่ายค่าสอน ควรเบิกจ่ายได้ตามอัตราการ
สอนรูปแบบปกติ  
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ข้อเสนอแนะ 
๑. เห็นควรจัดทำแผนเป็นระยะต้น โดยให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะออนไลน์ให้กับผู้สอน

พิเศษ ซักซ้อมการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ เพื่อใช้ในการสอนออนไลน์/การประชุมทางไกลให้กับผู้และบุคลากร
วิทยาลัยชุมชน การจัดห้องเรียนให้เว้นระยะห่าง การทำคู่มือการใช้สื่ออุปกรณ์ออนไลน์ และอบรมหลักสูตรอื่น ๆ 
เพ่ือเสริมอาชีพและการปฏิบัติตนให้กับชุมชนในช่วงวิกฤตนี้   

๒. แผนระยะกลางให้จ้างจัดทำเนื้อหาของหลักสูตรอนุปริญญาให้ครบทุกรายวิชา จัดทำสื่อ/
คลังข้อมูล รวมถึงห้องสมุดดิจิทัล และปรับแผนการใช้งบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
มติ    ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งวิทยาลัยชุมชนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบ
ออนไลน์ ดังนี้ 

1. เตรียมความพร้อมในจัดการเรียนออนไลน์ โดยชี้แจงทำความเข้าใจประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร ์ ว ิจ ัยและนว ัตกรรม ให ้ผ ู ้สอนประจำ และผู ้สอนพิเศษ ทราบ และให้ความร ่วมมือ 
ในการปรับวิธีการสอนให้สอดรับกับนโยบายในช่วงสภาวะวิกฤตนี้ 

2. ปร ั บ เปล ี ่ ย น ร ู ปแบบการ เ ร ี ยนกา รสอนจ ากร ู ป แบบปกต ิ  เ ป ็ นการส ่ ง เ ส ริ ม  
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้จากสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ต้องเข้าห้องเรียน เช่น การเรียนออนไลน์ด้วย
ระบบ Google Classroom /Moodle, ZOOM, YouTube, Line ฯลฯ การเรียนรู ้จากสื ่อเอกสาร บทเรียน
สำเร็จรูป การมอบหมายงานในการศึกษาค้นคว้า หรือการทำ Project work โดยผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก หรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่เทียบเคียงกับการสอนในห้องเรียน  

3. ให้ผู้สอนดำเนินการจัดสอบ โดยอาจพิจารณาใช้ว ิธ ีการวัดและประเมินผลการเรียน 
ตามที่ผู ้สอนเห็นสมควร โดยวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนสามารถดำเนินการในรูปแบบการทำรายงาน 
(Report) หรือการมอบหมายงาน (Assignment) หรือรูปแบบอื่นที ่เห็นสมควร ทั ้งนี ้ นักศึกษาจะต้องได้รับ 
องคค์วามรู้ครบถ้วนตามผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 

4. จ ั ดอบรมความร ู ้ ด ้ านการเร ี ยนออนไลน ์ ด ้ วยระบบ Google Classroom,  Moodle, 
ZOOM,YouTube, Line ฯลฯ ให้กับผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ เพ่ิมเติม หรือตั้งทีมเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้ผู้สอนจัดห้องเรียนออนไลน์ตามความเหมาะสม  หรือหากวิทยาลัยชุมชน
ใดต้องการให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนอบรมความรู ้เพิ ่มเติมให้แจ้งกองส่งเสริมกิจการวิทยา ลัยชุมชนเพื ่อเร่ง
ดำเนินการอบรมให้วิทยาลัยชุมชนผ่านระบบออนไลน์ 

๕. วิทยาลัยชุมชนสามารถเบิกค่าสอนได้ตามรูปแบบการสอนปกติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

                      ที่ประชุมนำข้อสรุปจากการประชุมแจ้งวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง โดยผ่านการประชุมทางไกล 
ด้วยระบบ ZOOM หลังจากการประชุมนี้ ในเวลา ๑๑.๓๐ น.  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น. 
 
นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์   
นางสาวปารดา ศราธพันธุ์                        นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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