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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

  ประธานคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัลขอให้อนุกรรมการแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งมีอนุกรรมการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ คน และเข้าประชุม ณ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จำนวน ๗ คน 
 ประธานคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัลกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน   
          ในการนี้ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการดิจิทัล ได้ให้ข้อเสนอแนะสถาบันฯ ต้องส่งเสริมสนับสนุนและ
ดำเนินการในประเด็น ดังนี้  

- มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
- การวางระบบการสอนออนไลน์ ในรูปแบบ Blended Learning  
- การประกันคุณภาพภายใน เรื ่องของตัวชี ้ว ัด ที ่อาจต้องมีการปรับเปลี ่ยนให้สอดรับกับ

สถานการณ์การเรียนการสอนออนไลน์หลังวิกฤตโควิด 
- การทำคลังปัญญาสถาบันวิทยาลัยชุมชน Resource Community Colleges Center (คลิป

วีดิโอ ผลงานวิชาการของผู้สอนที่ผ่านการประเมิน  บทเรียน รายงานวิจัย บทสรุปจากการไปดูงาน ฐานข้อมูลของ
สำนักพิมพ์ที่ให้ใช้ฟรี บางข้อมูลก็ต้องซื้อ) คัดกรองผ่านกลไกคณะกรรมการฯ  ก่อนเผยแพร่      

- Thai MOOC ได้มีการเปิดเพื่อรองรับเป็นรายวิทยาลัยชุมชน แยกส่วนมาจาก Self-learning 
และได้ Upgrade ให้มีเครื่องมือใช้สะดวกข้ึน 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ             

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง การจัดการสอนออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรการและ 
       การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

            สรุปเรื่อง  
   เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวง

กว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทา
ผลจากการระบาด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หร ือโรคโคว ิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบ ับท ี ่  ๓) : การปฏ ิบ ัต ิการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ยกเว้น
บางหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้  

/๑. แจ้งวิทยาลัย... 
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  ๑. แจ้งวิทยาลัยชุมชน เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็น
แบบออนไลน์ ดังนี้  

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

๑.๒  ปร ับ เปล ี ่ ยนร ู ปแบบการ เ ร ี ยนการสอนจากร ูปแบบปกต ิ  เป ็ นการส ่ ง เสริม 
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  

๑.๓ ให้ผู ้สอนดำเนินการจัดสอบ โดยอาจพิจารณาใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน  
ตามที่ผู ้สอนเห็นสมควร โดยวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนสามารถดำเนินการในรูปแบบการทำรายงาน 
(Report) หรือการมอบหมายงาน (Assignment) หรือรูปแบบอื่นที ่เห็นสมควร ทั ้งนี ้ นักศึกษาจะต้องได้รับ 
องค์ความรู้ครบถ้วนตามผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 

๑.๔ จ ั ดอบรมความร ู ้ ด ้ านการเร ี ยนออนไลน ์ด ้ วยระบบ Google Classroom, Moodle, 
ZOOM,YouTube, Line ฯลฯ ให้กับผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ เพ่ิมเติม หรือตั้งทีมเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้ผู้สอนจัดห้องเรียนออนไลน์ตามความเหมาะสม  หรือหากวิทยาลัยชุมชน
ใดต้องการให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนอบรมความรู้ เพิ ่มเติมให้แจ้งกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนเพื ่อเร่ง
ดำเนินการอบรมให้วิทยาลัยชุมชนผ่านระบบออนไลน์ 

๑.๕ วิทยาลัยชุมชนสามารถเบิกค่าสอนได้ตามรูปแบบการสอนปกติ 
๒. ให้วิทยาลัยชุมชนรายงานกิจกรรมการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งสรุปได้

ดังนี้ 
     ๒.๑ วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งจัดอบรมความรู ้ด้านการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom, 

Moodle, ZOOM, YouTube, Line ฯลฯ ให้กับผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ เพ่ิมเติมที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรม ทำให้
สามารถจัดการเรียนการสอน รวมทั้งจัดการสอบ ประเมินผลปลายภาคได้ทุกแห่ง 
               ๒.๒ วิทยาลัยชุมชนจัดอบรมการทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแนะนำการปฏิบัติตนในช่วง
วิกฤตให้แก่ชุมชน และการผลิตอุปกรณ์สำหรับป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่โรงพยาบาล/ชุมชน/วัด/หน่วยงานอื่น 

๓. อนุมัติให้วิทยาลัยชุมชนเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น โน้ตบุ๊ค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet)  ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ๒๕๖๓ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน รวมจำนวน ๕,๗๗๙,๑๖๐ บาท เช่าลิขสิทธิ์ระบบ Zoom Education จำนวน ๕๐ licence 
จำนวน ๘๙,๘๘๐ บาท และซื้อซิมอินเทอร์เน็ต จำนวน ๖๗๙ code เป็นเงิน ๒๗๑,๖๐๐ บาท โดยใช้เงินบริจาค
จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย(THNICF) รายได้ที่มีผู้ให้การสนับสนุนหรือบริจาคแบบใช้เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง  

๔. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายเวลาสัญญาจ้างเพ่ือเป็นที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๒ รายวิชา ได้แก่ 
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา และการเข้าใจดิจิทัล ไปอีก ๗๕ วัน ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

/๕. ลงนาม... 
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๕. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการจัด
การศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓   

๖. เข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)  ซึ่งมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็น
ประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ฯ ดังนี้ 

  ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้นำเสนอสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (สพร.) (DGA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของระบบ
รัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอ่ืน
เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   

  ๖.๒ การจ้างงานเพ่ือบรรเทาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-๑๙  ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ นำเสนอ
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจไทยหลัง COVID-19 โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานโดย สพร. จะประสานงาน  มหาวิทยาลัยให้คำปรึกษาในการนำเข้าข้อมูลดิจิทัล
ที่สำคัญของหน่วยงานและฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง และติดตามผลให้เกิดการใช้งานข้อมูลอย่างจริงจังในหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อลดอัตราการว่างงานทำให้นักศึกษาที่จบมีงานทำทันที เพิ่มแรงงานสายดิจิทัลที่ขาดแคลนในระบบ
แรงงานภาครัฐ ทำให้หน่วยงานรัฐมีความพร้อมในการเป็น Digital Government เพิ ่มขึ ้น ซึ ่งมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  ๖.๓ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล และมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล  ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๘ ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล โดยจัดตั้งคณะกรรมการ/
คณะทำงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔  โดย สพร. พร้อม
ให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับหน่วยงานอย่างต่อเนื ่องในการจัดทำ Data Catalog ที่ประกอบด้วย Data 
Dictionary, Metadata, และ Dataset Policy/Guideline 

  ๖.๔ การออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล (Electronic Document) ในกรณี
ของ Digital Transcript โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

   ๖.๔.๑ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและนำกลับมา
ใช้ได้โดยโดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง และสามารถตรวจสอบการปลอมแปลงได้ 

   ๖.๔.๒ มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) รวมถึงมีวิธีการในการจัดเก็บ 
Signature อย่างปลอดภัย 

   ๖.๔.๓  มีการประทับเวลาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (TimeStamp) 
   ๖.๔.๔ มีกระบวนการในการตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลท ี ่บ ันทึกไว ้ในเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบตรวจสอบเอกสารย้อนกลับ เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นเอกสารต้นฉบับจริง เชื่อถือได้ 
(ตัวอย่าง) การใช้ประโยชน์ Digital Transcript 
 

/- ใช้เป็น... 
 



-๕- 
 

- ใช้เป็นหลักฐานขอกู้ออนไลน์ กองทุน กยศ. มีผู้ขอยื่นทุนปีละประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ราย 
- ใช้เป็นหลักฐานยื่นสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ. มีผู้สมัครปีละประมาณ 

๕๐๐,๐๐๐ ราย 
- ใช้เป็นหลักฐานยื่นสมัครงานขององค์กรต่าง ๆ 
- ประชาชนเก็บเป็นหลักฐานการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลที่เข้าถึงและเรียกใช้งานได้อย่าง

สะดวก 
๗. ติดตามการจัดการเรียนสอนออนไลน์ในสภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

หรือโควิด – ๑๙ โดยการส่ง QR Code แบบติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้ผู้สอนประจำและผู้สอน
พิเศษของวิทยาลัยชุมชน ตอบในประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชา ครู/อาจารย์พิเศษ นักศึกษา และวิทยาลัย
ชุมชน รวมถึงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งรายงานสรุปผลการ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ 

    ๗.๑ ผู้ตอบ รวมจำนวน ๕๑๐ คน จำแนกเป็นผู้สอนประจำ ๑๔๖ คน ผู้สอนพิเศษ ๓๖๕ คน 
    ๗.๒ ส่วนใหญ่ (๙๑.๘ %) ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
    ๗.๓ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด คือ การปกครองท้องถิ่น (๓๓.๓ %) รองลงมา 

คือ การศึกษาปฐมวัย (๓๑.๓ %) และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (๒๒.๓ %) ตามลำดับ 
    ๗.๔ สัดส่วนของเนื้อหาสาระของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เฉลี่ยร้อยละ ๖๕ 
    ๗.๕ ผู ้สอนเข้ารับการฝึกอบรมการเรียนการสอนออนไลน์จาก Line Group มากที่สุด (๘๕ %) 

รองลงมาจาก Google Classroom (๘๓ %) และ Zoom (๗๘ %) ตามลำดับ 
    ๗.๖ ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือ Platform และ Application สอนออนไลน์ มากที่สุด คือ 

Google Classroom, Line Group, Zoom, Google Meet ตามลำดับ 
    ๗.๗ จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในแต่ละรายวิชา สูงสุด ๓๐-๔๐ คน ต่ำสุด ๑๐-๒๐ คน 
    ๗.๘ วิธีการประเมินผลการเรียนออนไลน์ 
    ๗.๙ ปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ของผู้สอน นักศึกษา และวิทยาลัยชุมชน ส่วนใหญ่ เช่น 
           - สัญญาณอินเทอร์เน็ต และความพร้อมของอุปกรณ์ 
 - ข้อจำกัดด้านเวลาของ Zoom Cloud Meeting 
 - การใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Google Classroom Platform และ Application อ่ืน ๆ 
 - วิธีการวัดและประเมินผลออนไลน์ 
 - ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
 - ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการเข้าเรียนออนไลน์  
    ๗.๑๐ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง  ส่วน

ใหญ่ เช่น 
            - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือนำไปถ่ายทอดให้ผู้เรียน 
  - เสริมทักษะการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ทำวิดีโอการสอนให้น่าสนใจ 
  - อบรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

/- จัดทำ... 



-๖- 
 

  - จัดทำระเบียบการเรียนการสอนแบบ Blended Learning และการเบิกจ่ายค่าสอน 
  - สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อฝึกอบรมผู้สอน นักศึกษา และ

จัดทำสื่อ 
 - พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์ม และเพ่ิมแหล่งเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์  
 - สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ 
 - อบรม เสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี และสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบแก่นักศึกษาในการ

เข้าเรียนออนไลน์ 
      ประเด็นเสนอแนะเพิ่มเติม 

๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะใช้ออนไลน์เป็นสื่อเสริม ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) และระยะ ๒ เป็นออนไลน์เต็มระบบ อาจารย์ ผู้สอน
ต้องมี competency อะไรบ้าง และต้องมีระบบ resource centre ที่นำทรัพยากรจากอาจารย์ผู้สอนมาเก็บไว้ 
เป็นคลังปัญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องมีการตรวจสอบผลงานและเก็บรวบรวมไว้ และ
สถาบันจะต้องมีทีมคัดและตรวจสอบข้อมูลที่เหมาะสมกับวิทยาลัยชุมชน โดยมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรม
เมธา และนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ เป็นที่ปรึกษา 

๒. ในการอบรมอาจารย์ผู้สอนควรจะมีหัวข้อวิธีสอน Blended Learning การวัดและประเมินผล 
การใช้ platform และการใช้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๑.๒.๒  เรื่อง โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน

บูรณาการ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ งบเงินอุดหนุน โครงการ
บทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ ๑ : จำนวนนักศกึษาและประชาชนที่ได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ๖,๐๐๐ คน  

    สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้โอนงบประมาณโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชนให้วิทยาลัยชุมชนทุก
แห่งเรียบร้อยแล้ว โดยให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการ ดังนี้ 

     ๑. จัดทำสื่อออนไลน์รายวิชาในหลักสูตรอนุปริญญา ๒ รายวิชา ด้วยระบบ Google Classroom  
วิทยาลัยชุมชนละ  ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท  

   ๒. จัดทำฐานข้อมูล/องค์ความรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยชุมชน (บริการวิชาการ) 
วิทยาลัยชุมชนละ ๑ ฐานข้อมูล/องค์ความรู้  จำนวนวิทยาลัยชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

     ๓. วิทยาลัยชุมชน ๑๑ แห่ง (แม่ฮ่องสอน แพร่ พิจิตร บุรีรัมย์ สระแก้ว ตราด สมุทรสาคร พังงา 
สตูล ยะลา ปัตตานี) จัดทำหลักสูตรฝึกอาชีพ ด้วยระบบ Thai MOOC หลักสูตรละ  ๑๑๐,๐๐๐ บาท ยกเว้น 
บุรีรัมย์ และปัตตานี หลักสูตรละ ๑๐๕,๐๐๐ บาท  รวม ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

   ต่อมาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับลดงบประมาณตามมาตรการด้านงบประมาณเพื ่อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสถานการณ์ภัยแล้ง คืนให้สำนัก
งบประมาณเพ่ือนำไปจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....       ประกอบกับ  

/ประกาศ... 



 
-๗- 

 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓    
ทำให้วิทยาลัยชุมชน จำนวน ๖ แห่ง (หนองบัวลำภู สระแก้ว ปัตตานี พังงา ตราด และแพร่) คืนงบประมาณมาที่
สถาบันฯ รวมจำนวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท และสถาบันฯ ได้ประชุมเพื่อให้วิทยาลัยชุมชนที่ต้องการพัฒนาการจัดทำ
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ขอปรับงบประมาณมาใหม่ จึงทำให้มีวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๕ แห่ง (พิจิตร ยโสธร 
สงขลา น่าน หนองบัวลำภู) ขอใช้งบประมาณเพิ่ม รวมจำนวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท โดยนำไปจัดทำสื่อด้วยระบบ 
Google Classroom  หรือ YouTube และอบรมวิธีการสอนออนไลน์ ทั้งนี้มีวิทยาลัยชุมชน ๓ แห่ง (ยะลา สตูล 
สมุทรสาคร) ยังคงจัดทำสื่อระบบ Thai MOOC  โดยภาพรวมตัวชี้วัดที่เป็นนักศึกษาและประชาชนที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ยังคงเท่าเดิม รวม ๖,๐๐๐ คน  

ประเด็นเสนอแนะ 
๑. ให้มีการติดตามผลการผลิตสื่อ Thai MOOC ของวิทยาลัยชุมชน 
๒. ให้มีการรายงานตัวชี้วัดที่เป็นจำนวนชิ้นสื่อของรายวิชา 
ทั้งนี้ ให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้นำเสนอ ดังนี้ 
                ๑) ผลการดำเนินจัดทำสื่อออนไลน์ Thai MOOC ของปีงบประมาณ 2562, 2563 และ 2564 
เป็นกราฟให้เห็นภาพชัดเจน  
                ๒) ตัวชี้วัดที่เป็นจำนวนสื่อออนไลน์ประกอบด้วย นอกจากจำนวนผู้รับบริการ ที่ประชุมรับทราบ และ
ให้ฝ่ายเลขานุการติดตามและสรุปผลการผลิตสื่อ Thai MOOC ที่ผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนการจัดทำ
บทเรียนออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้รายงานเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นจำนวนชิ้นสื่อของรายวิชา 
วาระท่ี ๑.๒.๓   เรื่อง ปรับแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

          สรุปเรื่อง 
                เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้น
และยืดเยื้อยาวนาน เพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจากการ
ระบาด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๓) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก
แบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ยกเว้นบางหลักสูตรที่ต้อง
มีการปฏิบัติการ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงจำเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ๒๕๖๓ พร้อม
แจ้งผลการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ จากบริษัท สมาร์ทโซลูชั่น 
คอมพิวเตอร์ จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ ณ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง  

         ประเด็นเสนอแนะ 
๑. ในกิจกรรมจ้างบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ซ่ึง 

/เป็นระบบ... 
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เป็นระบบ WALAI AutoLib จึงเห็นควร ๑) นัดหารือกับทีม WALAI พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ในรอบถัดไป เพ่ือ
วางแผนการดำเนินการที่ชัดเจนร่วมกัน โดยเฉพาะการปรับรุ่นของระบบ WALAI ตลอดทั้งเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างกัน และวางแผนการดำเนินการที่เหมาะสมของทั้งสองหน่วยงาน ๒) ในระบบที่เสนอ(จัดทำระบบ
ห้องสมุดดิจิทัล) มาพัฒนาใหม่ มีระบบคลังผลงานวิจัย/วิชาการ ควรใช้ ระบบ WALAI เพราะเป็นระบบที่รองรับ
สื่อทุกฟอร์แมตอยู่แล้ว สามารถสร้าง Collection ได้ตามลักษณะงานของสถาบัน และให้ระบบ WALAI เป็น
ระบบหลักระบบเดียวในการจัดการเอกสารทุกอย่างของสถาบัน และยกสถานะเป็น "คลังปัญญาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน"  

          ๒. ปรับถ้อยคำบำรุงรักษาเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็น พัฒนาเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
                ๓. ให้มีกิจกรรมเพิ่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการตัดต่อ VDO และ
การสัมมนา/อบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ๒ ครั้ง  คือ ๑) การสร้างแรงบันดาลใจ
แก่บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด ๒) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชน 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีกิจกรรมเพ่ิม คือ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการตัดต่อ VDO 

-  สัมมนา/อบรมเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ๒ เรื่อง 
๑) การสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด 
๒) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๑   

มติ       ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข 

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

สรุปเรื่อง 
                ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ทองขาว 
ไปปรับแก้ไขการจัดทำแผนดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้เพิ่ม การบริหารจัดการ (ระบบสารสนเทศ) 
การเรียนการสอน การจัดทำเนื้อหาออนไลน์ (การอบรม) ห้องสมุดออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ คลังทรัพยากรการศึกษา
แบบเปิด (OER)  Hardware Software อุปกรณ์เครือข่าย Software สำหรับการผลิตสื่อออนไลน์ รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ โดยให้เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  และ
นำมาเสนอใหม่ในครั้งต่อไป นั้น 

  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ซึ่ง
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการดำเนินงานที่ระบุโครงการ/กิจกรรมสำคัญ เป้าหมาย และ
งบประมาณ ทั้งในส่วนของสำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน  

การพิจารณา 
 

/ที่ประชุม... 
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       ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕) และให้ปรับแผนฯ ดังนี้ 

๑) ปรับถ้อยคำในกิจกรรม ๒.๒.๒ (จ้างบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติวิทยาลัยชุมชน)  และ ๒.๒.๓ 
(จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน)  เป็น บำรุงรักษาระบบ WALAI AutoLib และ พัฒนาเว็บไซต์
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามลำดับ 
              ๒) รวมกิจกรรม ๒.๔.๑ (พัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Warehouse) สถาบันวิทยาลัย

ชุมชน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร)  เข้ากับ ๒.๔.๒ (พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงาน
บุคคล) และเห็นควรปรับลดประมาณที่จะใช้ในปี ๒๕๖๔  
                ๓) ขอปรับกิจกรรม ๒.๔.๕ (พัฒนาระบบตลาดกลางออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน) จากปี 
๒๕๖๕ เป็น ปี ๒๕๖๔ และตัดข้อความ “(ICCS Market Place)” ออก 
                 ๔) ปรับกิจกรรม ๒.๔.๗ (จัดทำระบบห้องสมุดดิจิทัลที่ใช้งบประมาณจำนวน ๒ ล้านบาทในปี 
๒๕๖๕) เป็นจัดทำ Resource Centre (ระบบ WALAI) ซ่ึงเป็นค่าลงรายการทรัพยากร และค่าจัดหา eBook 

      ๕) ปรับกิจกรรม ๓.๓ (พัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์และการบริหารจัดการสื่อการสอนแบบเปิด 
MOOC ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้รายวิชาปรับพื้นฐาน ๔ วิชา (คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/
ภาษาไทย)) จากปี ๒๕๖๕ เป็นปี ๒๕๖๔ 

      ๖) กิจกรรม ๓.๔ (จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ 
แห่ง ผ่าน YouTube Channel ของสถาบันฯ ที่มีมาตรฐาน (บริการวิชาการ) ไปรวมกับ ระบบ WALAI 

      ๗) ให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการตัดต่อ VDO ในปี ๒๕๖๓                

มติ    ที่ประชุมมีมติ : ให้ปรับแผนฯ ดังนี้ 
๑. ปรับกิจกรรม (จ้างบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติวิทยาลัยชุมชน) และ (จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์สถาบัน

วิทยาลัยชุมชน)  เป็น บำรุงรักษาระบบ WALAI AutoLib และ พัฒนาเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามลำดับ 
         ๒. ให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการตัดต่อ VDO และการสัมมนา/อบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) – การสร้างแรงบันดาลใจและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในปี ๒๕๖๓ 
     ๓. ปรับกิจกรรม (จัดทำระบบห้องสมุดดิจิทัล) เป็นจัดทำ Resource Centre (ระบบ WALAI) และให้มี

การพัฒนาระบบตลาดกลางออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และพัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์รายวิชาปรับ
พ้ืนฐาน ๔ วิชา (คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย) ในปี ๒๕๖๔ 
           ๔. รวมกิจกรรมการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลเข้ากับการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Data Warehouse สถาบันวิทยาลัยชุมชน)  โดยปรับลดงบประมาณที่จะใช้ใน ปี ๒๕๖๔ จาก ๙ ล้าน
บาท เป็น ๖ ล้านบาท 

วาระท่ี ๓.๒  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
สรุปเรื่อง 

                ตามที ่เก ิดสถานการณ์การแพร่กระจายเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด - ๑๙ (ฉบับที่ ๓) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด - ๑๙ โดยให้หยุดการดำเนินงานด้านการเรียนนทุกรูปแบบยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ นั้น 

/สถาบัน... 



-๑๐- 
 

     สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงร่างแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ดังนี้ 
๑) ให้วิทยาลัยชุมชนเตรียมความพร้อมแก่ผู ้สอนให้สามารถทำการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๒) ให้ผู้สอนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ กำหนดวิธีการและช่องทางการสอน

แบบออนไลน์ โดยคำนึงถึงความพร้อมของนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษารับทราบก่อนเปิดภาคการศึกษา 
๓) ให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศจัดเตรียมระบบสนับสนุนเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ 
การพิจารณา 

      ที่ประชุมพิจารณาร่างแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และมีความเห็น ดังนี้ 
๑. ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ควรคำนึงถึงเรื่องอุปกรณ์/ สถานที่ 

แพลตฟอร์ม และระเบียบ/ข้อบังคับ 
๒. ในร่างนี้ยังขาดวิธีสอน ปฏิสัมพันธ์ในการเรียน และช่องทางสื่อสาร 
๓. ควรมีมาตรฐานผู้สอนออนไลน์/สมรรถนะการสอนออนไลน์ 
๔. ผู้เรียนต้องมีวินัย และสามารถเข้าถึงได้โดยใช้อุปกรณ์ใด ๆ ได้ รวมถึง Smart Phone 

มติ    ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับ และเรียบเรียงร่างแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ใหม ่ให้มีขอบเขตที่ชัดเจนขึ้น โดยให้มีหัวข้อ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบ 
2. รูปแบบวิธีสอน 

        ๓. ช่องทาง (Platform)/เครื่องมือ 
   ๔. การพัฒนาผู้สอน มาตรฐานผู้สอนออนไลน์  

๕. ปฏิสัมพันธ์ในการเรียน  

วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง แพลตฟอร์มสื่อองค์ความรู้ออนไลน์เฉพาะกลุ่ม สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
                     (ICCS สื่อองค์ความรู้ Online YouTube Platform) 

สรุปเรื่อง 
๑. ตามคำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 74/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้

แต่งตั้งคณะทำงานสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล โดยมีหน้าที่รวบรวม จัดทำเนื้อหา ผลิตสื่อ คลังสาระสื่อออนไลน์ และแหล่งเรียนรู้
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งจัดการอบรม พัฒนาผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  

๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน ให้
วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง เพื่อจัดทำฐานข้อมูล/องค์ความรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยชุมชน (บริการวิชาการ) 
อย่างน้อยวิทยาลัยชุมชนละ 1 ฐานข้อมูล/องค์ความรู้  โดยให้จัดทำตามแพลตฟอร์มสื่อองค์ความรู้ออนไลน์เฉพาะกลุ่ม
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือนำเสนอในช่อง YouTube  

๓. คณะทำงานสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2563 ใน
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานแพลตฟอร์มสื่อองค์ความรู้ออนไลน์เฉพาะกลุ่มสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน สำหรับนำเสนอในช่อง YouTube  

/การพิจารณา... 



-๑๑- 

 

การพิจารณา 
๑) เปลี่ยนคำว่า “แพลตฟอร์ม” เป็น “Channel” 
๒) ควรทำเป็น YouTube Education 
๓) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องลิขสิทธิ์ 
๔) พึงระวังเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์/ข้อมูลส่วนบุคคล   
๕) เนื้อหาควรเป็นจุดเน้นของสถาบันวิทยาลัยชุมชน/วิทยาลัยชุมชน 
๖) ให้มีคณะกรรมการตรวจเนื้อหาความถูกต้อง 
๗) หากมีการเผยแพร่ ให้พึงระวังในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายลิขสิทธิ์ เช่น อาจต้องมี

ข้อความ ว่า “... เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำ” 

มติ    ที่ประชุมให้ปรับเป็นหลักเกณฑ์การนำเสนอสื่อองค์ความรู้ ใน YouTube Channel โดยทำเป็น YouTube 
Education ซึ่งเนื้อหาควรเป็นจุดเน้นของสถาบันวิทยาลัยชุมชน/วิทยาลัยชุมชน ควรระวังเกี่ยวกับกฎหมาย
ลิขสิทธิ์/ข้อมูลส่วนบุคคล และต้องมคีณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 

 วาระท่ี ๓.๔ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน 
สรุปเรื่อง 
เนื ่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) 

ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ข้อ 1 หยุดการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนทุกรูปแบบยกเว้นการสอน
แบบออนไลน์ (Online) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบ
ออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตร ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ยกเว้นบางหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการ ขอให้
อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา โดยให้บริหารจัดการให้สามารถเรียนและปฏิบัติการที่บ้านให้ได้มากที่สุด 
ทั้งนี้ มอบหมายให้อธิการบดีของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ  

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีแนวทางการจัดการสอนออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตาม
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 (ฉบับที ่ 3)  
โดยให้วิทยาลัยชุมชนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากรูปแบบปกติ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองหรือเรียนรู้จากสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ต้องเข้าห้องเรียน เช่น การเรียนออนไลน์ ด้วยระบบ Google Classroom, 
Moodle, Zoom, YouTube, line ฯลฯ การเรียนรู้จากสื่อเอกสาร บทเรียนสำเร็จรูป การมอบหมายงานในการศึกษา
ค้นคว้า หรือการทำ Project work โดยผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนที่มุ ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก หรือ
มาตรฐานการเรียนรู้ที ่เทียบเคียงกับการสอนในห้องเรียน สำหรับนักศึกษปีการศึกษาที่ 2 - 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถดำเนินการเรียนการสอนไปจนถึงปลายภาคการศึกษา 2562 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงความปกติใหม่ (New Normal) ทำให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน 
จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบ เรื่อง จัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัย
ชุมชนอย่างไรในช่วงความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาในการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ต่อไป   

/การพิจารณา... 

 



-๑๒- 
 

การพิจารณา 
                ที่ประชุมพิจารณาร่างกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบ เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนอย่างไร ในช่วงปกติใหม่ (New Normal) จึงเห็นควรให้แยกโครงการนี้
เป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

๑. การจัดสัมมนาออนไลน์  โดยการเชิญ Keynote  Speaker มาพูดถึงการสร้างแรงบันดาลใจ 
แนวโน้มเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ทิศทางอาชีพ ในยุค New normal โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สภาวิทยาลัย
ชุมชน อนุกรรมการวิชาการ ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และบุคลากร   
                ๒. การจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษ ให้กับวิทยาลัย
ชุมชนทั้ง 20 แห่ง ในประเด็น ดังนี้  

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

                ทั้งนี้ ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งกำหนดจัดการสัมมนา/อบรม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดย
อาจกำหนดเป็นช่วงเวลา หัวข้อละ 2 - 3 ชั่วโมงต่อวัน โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนออนไลน์  พร้อม
ให้ประกาศนียบัตรออนไลน์ หากเข้าเรียนครบทุกหัวข้อ 

 มติ   ทีป่ระชุมมีมตใิห้จัดสัมมนา/อบรม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  ดังนี้ 
       ๑. การจัดสัมมนาออนไลน์  โดยการเชิญ Keynote  Speaker มาพูดถึงการสร้างแรงบันดาลใจ แนวโน้ม
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ทิศทางอาชีพ ในยุค New normal โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สภาวิทยาลัยชุมชน 
อนุกรรมการวิชาการ ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และบุคลากร   
       ๒. การจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษ ให้กับวิทยาลัยชุมชนทั้ง 
20 แห่ง ในประเด็น ดังนี้  

๑. การออกแบบการสอนออนไลน์ 
๒. วิธีสอนและปฏิสัมพันธ์ในการสอนออนไลน์ 
๓. การผลิตสื่อออนไลน์ (VDO, Presentation ) 
๔. การใช้เครื่องมือใน Internet  และเครื่องมือออนไลน์  
๕. การใช้แหล่งเรียนรู้ใน Internet สำหรับการสอนออนไลน์  
๖. การประเมินผลออนไลน์ 

     ทั้งนี้ ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งกำหนดจัดการสัมมนา/อบรม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยทีม
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนออนไลน์  พร้อมให้ประกาศนียบัตรออนไลน์ หากเข้าเรียนครบทุกหัวข้อ 

วาระท่ี ๓.๕ เรื่อง แนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา  
                     สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
/สรุปเรื่อง... 



-๑๓- 
 

สรุปเรื่อง 
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID- 19) ยังมีอยู่อย่าง

ต่อเนื่องและยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

     สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้กำหนดวันเปิดภาคภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เผยแพร่คู่มือและ
แนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติ
ตามคู่มือและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้ครบถ้วน ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดฯ สถาบันวิทยาลัยชมุชน 
จึงกำหนดแนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๓   

การพิจารณา 
     ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอน

และการจัดกิจกรรมนักศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  และให้ปรับและเพ่ิมข้อความ/ประเด็น ดังนี้ 
๑. ปรับข้อความในข้อ ๑.๑ (๒) เป็น “การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยสอนในห้องเรียน

ร่วมกับการสอนออนไลน์ หรือการสอนบางคาบในห้องเรียน บางคาบแบบออนไลน์ และบางคาบใช้แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ 

๒. ข้อ ๑.๒ ให้มีการเช็คชื่อหรือแสดงตนผู้เข้าเรียน 
๓. ข้อ ๓.๑ “นักศึกษาจำนวนมาก” ให้กำหนดเป็นจำนวน หากเกินให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์

แทน 
๔. ให้มีการกำหนดค่าสอนไว้ในประกาศนี้ด้วย 
๕. ให้ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ออกประกาศนี้ 

มติ   ที่ประชุมเห็นชอบร่างแนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา สำหรับภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับตามข้อเสนอของอนุกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี  - 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 
 
นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์   
นางสาวปารดา ศราธพันธุ์                        นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 


