
มติที่ประชุมโดยย่อ 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๒ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ  
........................... 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐น. 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุม   
ทราบ 

ประธานแจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่า สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ให้ความสำคัญการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนของวิทยาลัยชุมชน   
      ในการนี้ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการดิจิทัล ได้ให้ข้อเสนอแนะ
สถาบันฯ ต้องส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการในประเด็น ดังนี้  

- มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
- การวางระบบการสอนออนไลน์ ในรูปแบบ Blended 

Learning  
- การประกันคุณภาพภายใน เรื่องของตัวชี้วัด ที่อาจต้องมี

ก า รปร ั บ เปล ี ่ ย น ให ้ ส อด ร ั บ ก ั บ สถานกา รณ ์ ก า ร เ ร ี ย น 
การสอนออนไลน์หลังวิกฤตโควิด 

- การทำคลังป ัญญาสถาบันว ิทยาล ัยช ุมชน Resource 
Community Colleges Center (คลิปวีดิโอ ผลงานวิชาการของ
ผู้สอนที่ผ่านการประเมิน  บทเรียน รายงานวิจัย บทสรุปจากการ
ไปดูงาน ฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ที่ให้ใช้ฟรี บางข้อมูลก็ต้องซื้อ) 
คัดกรองผ่านกลไกคณะกรรมการฯ  ก่อนเผยแพร่      

- Thai MOOC ได้มีการเปิดเพ่ือรับรองเป็นรายวิทยาลัยชุมชน 
แยกส่วนมาจาก Self-learning และได้ Upgrade ให้มีเครื่องมือใช้
สะดวกขึ้น  

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุม      
ทราบ  
วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การจัดการสอนออนไลน์
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรการและ
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 

 

ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
๑) แนวทางปฏิบัติการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

จากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์ 
๒) การดำเน ินงานของว ิทยาล ัยช ุมชนในสถานการณ์  

การระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
๓) การสน ับสน ุนให ้ว ิทยาล ัยช ุมชนมีการเช ่าอ ุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ระบบ Zoom Education และซิมอินเทอร์
เน็ต 



เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
๔) การขยายเวลาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 

วิชาภาษาไทยและการเข้าใจดิจิทัล 
๕) บ ันท ึกข ้อตกลงความร ่วมม ือทางว ิชาการ การนำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

๖) แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล – การ
ออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล 

๗) การติดตามการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ
วิทยาลัยชุมชนในภาวะวิกฤติการระบาดของโรควิด-๑๙ 

วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง โครงการบทเรียนออนไลน์          
เพ่ือชุมชน 

  

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะในคราวประชุมครั้งต่อไป ขอให้
นำเสนอ ดังนี้ 
      ๑) ผลการดำเนินจัดทำสื่อออนไลน์ Thai MOOC ของ
ปีงบประมาณ 2562, 2563 และ 2564 เป็นกราฟให้เห็นภาพ
ชัดเจน  
      ๒) ตัวชี้วัดที่เป็นจำนวนสื่อออนไลน์ประกอบด้วย นอกจาก
จำนวนผู้รับบริการ  

วาระที ่ ๑.๒.๓  เรื ่อง ปรับแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ท ี ่ประช ุมร ับทราบแผนปฏ ิบ ัต ิการเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอให้มีเพ่ิม คือ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการตัดต่อ VDO 
-  ส ัมมนา/อบรมเกี ่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (ผ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) ๒ ครั้ง 

๑) การสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ทั้งหมด 

๒) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ผู ้สอนของวิทยาลัย
ชุมชน 

ระเบียบวาระที ่ ๒ เรื ่องรับรองรายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล  
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล 
ครั้งที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕) 
 

ที่ประชุมมีมติ : ให้ปรับแผนฯ ดังนี้ 
๑) ปรับถ้อยคำในกิจกรรม ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๓ เป็น บำรุงรักษา

ระบบ WALAI AutoLib และ พัฒนาเว ็บไซต์สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ตามลำดับ 
     ๒) ให้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตัดต่อ VDO  การ
ส ัมมนา/อบรมเก ี ่ยวก ับการใช ้ เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล (ผ ่านสื่อ



เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
อิเล็กทรอนิกส์) ๒ ครั้ง – การสร้างแรงบันดาลใจและการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ในปี ๒๕๖๓ 
     ๓) ปรับให้มีการพัฒนาระบบตลาดกลางออนไลน์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จัดทำ Resource Centre (ระบบ WALAI) และ
พัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์รายวิชาปรับพื้นฐาน ๔ วิชา ในปี 
๒๕๖๔ 
    ๔) รวมการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล
เข้ากับการพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Warehouse 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน)  โดยใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ลดลงจาก 
๙ ล้านบาท เป็น ๖ ล้านบาท 

วาระท ี ่  ๓.๒   เร ื ่อง แนวทางการพ ัฒนา 
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  

ที่ประชุมมีมติ : ปรับ เรียบเรียงใหม่ ให้มีขอบเขตที่ชัดเจนขึ้น  
โดยให้มีหัวข้อ ดังนี้ 

- องค์ประกอบ 
- รูปแบบวิธีสอน 
- ช่องทาง (Platform)/เครื่องมือ 
- การพัฒนาผู้สอน มาตรฐานผู้สอนออนไลน์  
- ปฏิสัมพันธ์ในการเรียน  

วาระที่ ๓.๓ เรื่อง แพลตฟอร์มสื่อองค์ความรู้
ออนไลน์เฉพาะกลุ ่ม สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
( ICCS ส ื ่ ออ งค ์ ค ว าม ร ู ้  Online YouTube 
Platform) 
       

ที่ประชุมมีมติ : ให้ปรับเป็นหลักเกณฑ์การนำเสนอสื่อองค์ความรู้ 
ใน YouTube Channel 
ข้อเสนอแนะ :  

๑) ทำเป็น YouTube Education   
๒) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและ

ความตระหนักในเรื่องลิขสิทธิ์  
๓) เนื ้อหาควรเป็นจ ุดเน ้นของสถาบันวิทยาล ัยชุมชน/

วิทยาลัยชุมชน 
๔) พึงระวังเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์/ข้อมูลส่วนบุคคล    
๕) ความคิดเห็นที่แสดงในวีดิโอนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัว

ของผู้จัดทำ   
๖) ให้มีคณะกรรมการตรวจเนื้อหาความถูกต้อง 

วาระท ี ่  ๓ .๔   เร ื ่ อง  โครงการอบรมเชิ ง
ปฏ ิบ ัต ิการ  ออนไลน ์ เต ็มร ูปแบบ เร ื ่ อง  
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัย
ชุมชนอย่างไรในช่วงความปกติใหม่ (New 
Normal)  

 

ที่ประชุมมีมติ : ให้จัดสัมมนา/อบรม โดยแบ่งเป็น ๒ ครั้ง (ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

ครั้งที่ ๑ จัดสัมมนาออนไลน์  โดยการเชิญ Keynote  Speaker 
มาพูดถึงการสร้างแรงบันดาลใจ แนวโน้มเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  ทิศทางอาชีพ ในยุค New normal โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
สภาวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการวิชาการ ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน 
ผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และบุคลากร   



เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
ครั ้งที ่ ๒ จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ผู ้สอน
ประจำและผู ้สอนพิเศษ ให ้ก ับว ิทยาลัยชุมชนทั ้ง 20 แห่ง  
ในประเด็น ดังนี้  

1. การออกแบบการสอนออนไลน์ 
2. วิธีสอนและปฏิสัมพันธ์ในการสอนออนไลน์ 
3. การผลิตสื่อออนไลน์ (VDO, Presentation ) 
4. การใช้เครื่องมือใน Internet  และเครื่องมือออนไลน์  
5. การใช้แหล่งเรียนรู้ใน Internet สำหรับการสอนออนไลน์  
6. การประเมินผลออนไลน์ 

     ทั ้งนี ้ ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งกำหนดจัดการสัมมนา/
อบรม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยอาจกำหนดเป็นช่วงเวลา 
หัวข้อละ 2 -3 ชั่วโมงต่อวัน โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนออนไลน์  พร้อมให้ประกาศนียบัตรออนไลน์ หากเข้าเรียน
ครบทุกหัวข้อ  

วาระที ่ 3.5 เรื ่อง แนวทางการเตรียมการ
จ ัดการเร ียนการสอนและการจ ัดกิจกรรม
นักศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2563 

ที่ประชุมมีมติ : เห็นชอบร่างแนวทางการเตรียมการจัดการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น  
ป ีการศ ึกษา 2563 โดยม ีข ้อเสนอแนะให ้ปร ับข ้อความ 
บางประเด็นให้ชัดเจนขึ้น  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ ไม่มี 
นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์ 
นางสาวปารดา ศราธพันธุ์ 
ผู้จัดทำมติย่อ 

 
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ 
ผู้ตรวจมติย่อการประชุม 

 
 

 


