
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๓ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ 

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

รายนามอนุกรรมการผู้มาประชุม 

๑. นางสิริกร มณีรินทร์ ที่ปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ประธานอนุกรรมการ 
๓.  นายนำชัย กฤษณาสกุล อนุกรรมการ 
๔.  นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์       อนุกรรมการ  
๕.  นายรัตนชัย ชินานุปกรณ ์       อนุกรรมการ  
๖.  นางสาวปารดา ศราธพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.  นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามอนุกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศน์วงศ์      อนุกรรมการ  
๒. นายวรสรวง ดวงจินดา         อนุกรรมการ          
๓. นายทิวากร เหล่าลือชา       อนุกรรมการ 
๔. นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์      อนุกรรมการ 

รายนามอนุกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รองประธานอนุกรรมการ 
     (นายคมสัน คูสินทรัพย์) 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี     อนุกรรมการ 
๓. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์     อนุกรรมการ 
๔. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ              อนุกรรมการและเลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

๒. นางสาวมิ่งขวัญ ทรัพย์ถาวร                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

๓. นายพิทยา ทิพวัจนา                                  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
๔. นายสุภาค ยิ้มอาจ         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๕. นายธนสิทธิ์  เข่าวา                                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๖. นายรัตตกูล เจริญเส็ง               เจ ้าหน้าที ่ปฏิบ ัต ิงานด้านดูแลระบบ            

              เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. นางสาวนฤมล ไชยพร                                เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม 

กิจการวิทยาลัยชุมชน 
 
 



        -๒- 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
  ประธานคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัลขอให้อนุกรรมการแสดงตนเพื ่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีอนุกรรมการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ คน และเข้าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน จำนวน ๗ คน 
 ประธานคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัลกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
              ไม่มี  
วาระท่ี ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสอนออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
                       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
              สรุปเรื่อง  
         สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอสรุปการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

เรื่อง ผลการดำเนินงาน 
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื ่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้า
ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
(ฉบับที ่ ๗) : การปฏิบัติการของ
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
อื่นในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือแจ้งวิทยาลัยชุมชน เมื ่อวันที ่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  แจ้งประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๗) : การปฏิบัติการของ
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนได้ และใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง on-
site  ตามปกติ ร่วมกับ online ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม ตาม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของแต่ละหลักสูตร โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  ดังเอกสารหมายเลข ๑ 

โครงการบทเร ียนออนไลน ์เพ่ือ
ชุมชน 
(งบประมาณแผนงานบูรณาการ 
โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู ้ผ่านการเรียน
ออนไลน์ งบเงินอุดหนุน จำนวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ 
๑ : จำนวนนักศึกษาและประชาชน
ที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนออนไลน์ ๖,๐๐๐ คน) 

๑) แจ้งวิทยาลัยชุมชนปรับแผนการผลิตบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน โดย
ให้ใช้งบประมาณ และรับผิดชอบตัวชี ้ว ัด เต็มจำนวน พร้อมกำหนด
รูปแบบและจำนวนรายวิชาที่จัดทำเป็นสื่อออนไลน์  
๒) สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือแจ้งวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓  เพื่อสำรวจรายวิชา/เรื่องที่จัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์ 
ซ ึ ่งสร ุปว ิทยาลัยชุมชนจัดทำบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Google 

Classroom จำนวน ๑๗๗ รายวิชา/เรื ่อง รูปแบบ OER หรือ YouTube  

จำนวน ๓๙ เรื่อง รูปแบบ Thai MOOC จำนวน ๑ เรื่อง รายละเอียดดัง
เอกสารหมายเลข ๒  
๓) ส่วนรายละเอียดชื่อรายวิชา/เรื่องที่วิทยาลัยชุมชนจัดทำเป็นบทเรยีน
ออนไลน์ รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข ๓   

/โครงการ... 



-๓- 
เรื่อง ผลการดำเนินงาน 

โครงการอบรมเช ิ งปฏ ิบ ั ต ิ การ
ออนไลน์เต็มรูปแบบ เรื ่อง จัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัย
ชุมชนอย่างไรในช่วงความปกติใหม่ 
(New Normal) 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็ม
รูปแบบ เรื่อง จัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนอย่างไร 
ในช่วงปกติใหม่ (New Normal) ให้กับผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษของ 
วิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง  ผู้เข้าอบรมฯ ในแต่ละครั้งประมาณ 200 
คน  ส่วนใหญ่เป็นผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการฯ  โดยการอบรมฯ แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๓ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีหัวข้อในการจัดอบรมฯ ดังนี้  

- แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน ใน
ยุคความปกติใหม่   

- การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
- นำเสนอตัวอย่างกรณีการสอนออนไลน์ และการสอนออนไลน์

ผสมผสานออนไซต์ 
- วิธีสอนการสอนออนไลน์และปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอน

ออนไลน์  
- การใช้แหล่งเรียนรู้ใน Internet สำหรับการสอนออนไลน์   
- การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ 
-  การใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ และ

การสอนออนไลน์ผสมผสานออนไซต์ 21st CENTURY BLENDED 
LEARNING TOOLS  

- เทคนิคการผลิตสื่อการสอนออนไลน์  การใช้โปรแกรม Vidyard 
และ Loom สำหรับอัดคลิปการบรรยายไว้ล่วงหน้า 

ผู้เข้าอบรมฯ มีความพึงพอใจต่อวิทยากรทั้ง ๘ หัวข้อ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกหัวข้อ โดยเฉพาะความพึงพอใจต่อ ดร.วรสรวง  ดวงจินดา และคณะ 
เรื่อง การใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอน

ออนไลน ์ผสมผสานออนไซต ์  21st  CENTURY BLENDED LEARNING 
TOOLS มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 4.67 

ข้อเสนอแนะ  
เป็นโครงการที ่ได ้ร ับความรู ้มาก เป็นประโยชน์สำหรับผู ้สอน   

สามารถนำไปใช้สำหรับเตรียมสื่อและจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
และควรมีการอบรมที่เป็นประโยชน์เช่นนี้อีก อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความ
ชำนาญให้กับอาจารย์ผู้สอน และเป็นโครงการฯ ที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปอบรม 

 
 

 /การพัฒนา... 

 

 



-๔- 
เรื่อง ผลการดำเนินงาน 

การพ ัฒนาบทเร ี ยนออน ไลน์
รูปแบบ Thai MOOC ของวิทยาลัย
ชุมชน 

 
การพัฒนาสื ่อการเร ียนการสอน
ออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

จ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญาและการเข้าใจดิจิทัล ได้ดำเนินการตรวจ
รับงานแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 

จ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท  โดยได้คู่สัญญา
เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร และจะลงนามในสัญญาในวันที่ 25 กันยายน 
2563 

งบลงทุน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการ 
พร้อมติดตั้ง ปี ๒๕๖๓ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ส.วชช. ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๔,๗๘๗,๐๐๐ บาท โดยมีบริษัท สมาร์ท
โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นคู่สัญญา มีระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ 
วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ บริษัท 
จะย้าย DC Site ที่สำนักงานสถาบัน เป็น UniNet DR Site แบบ L2 Link 
ไปที ่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม 

ร ายการ งบล งท ุ น  ( ค ร ุ ภ ั ณฑ์
คอมพิวเตอร์)ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที ่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๑) สำนักงานสถาบัน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๙ รายการ 
วงเงิน ๑๗,๓๐๒,๐๐๐ บาท ดังเอกสารแนบ ๔ 
๒) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๒ รายการ 
(เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ และเครื่องพิมพ์วัตถุ ๓ มิติ) วงเงิน 
๑๗๐,๐๐๐ บาท 

 

/๓) วิทยาลัย... 



 

-๕- 

เรื่อง ผลการดำเนินงาน 
 ๓) วิทยาลัยชุมชนตาก ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 

(เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒) วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
๔) วิทยาลัยชุมชนยโสธร ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 
(อินเทอร์เน็ตไร้สาย และกล้องวงจรปิด) วงเงิน ๘๕๘,๘๐๐ บาท 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ สถาบันฯ ควรมีชุดวิชารวมกัน เป็น ส.วชช. Credit Bank 
และควรมีผู้ออกแบบการสอน (Instructional designer) ทั้งวิชา รวมถึงมีแผนพัฒนา Content ที่ชัดเจน และ
ส่งเสริมการพัฒนา Content ที่เป็นประโยชน์ 

วาระท่ี ๑.๒.๒  เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Web Portal) 
       ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

สรุปเรื่อง   
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กำหนดยุทธศาสตร์สถาบันระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่มี

เป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นวิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Community College) เต็มรูปแบบ และในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีที ่ผ ่านมา ได้จ้างมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที ่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบวิทยาลัยชุมชน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Community College) โดยในระยะที่ 1 เป็นการบูรณาการระบบบริการการศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผล และประเมินผลนักศึกษา ปรับปรุงระบบงาน วิเคราะห์ และออกแบบในลักษณะ
ฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Database) และการรวมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากเดิม ติดตั้ง ณ 
สำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 เครื ่อง ให้ติดตั ้ง ณ สำนักงานสถาบันเพียงเครื ่องเดียว (Sever 
Consolidation) และสามารถให้บริการระบบงานได้ทุกวิทยาลัยชุมชน และมีการพัฒนาต่อเนื่อง  ระยะที่ 2 เป็น
การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และวางระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับการจัดการศึกษาที ่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและการจัดการศึกษาทั้งในหลักสูตรอนุปริญญา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร และการจัด
การศึกษาเพื่อประกอบอาชีพและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ที่มีระบบสารสนเทศการจัดการเรียนการสอนแบบ
สะสมหน่วยกิต (Credit Bank) และระยะที่ 3 เป็นการวิเคราะห์และออกแบบการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
สำหรับผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด ประกอบด้วย สารสนเทศ
การดำเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และ
สารสนเทศด้านงบประมาณ เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

2. ประกอบกับข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี ด้านที่ 3 การปรับปรุง
ระบบบริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป้าหมาย O7 : มุ่งม่ันปรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสู่ Digital 
Community Colleges ซึ่งมี KR 7.1 วิทยาลัยชุมชน 20 แห่งได้รับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการ และการบริหารจัดการ ภายใน 3 ปี 

๓. สถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชนได ้จ ัดทำร ่างแผนปฏิบ ัต ิการด ิจ ิท ัลสถาบันว ิทยาล ัยช ุมชน 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์สถาบันระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
ข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยพัฒนาการบริหารจัดการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
วางระบบสารสนเทศที่มีการปรับปรุงโดยมหาวิทยาลัยบูรพาในช่วงที่ผ่านมา แต่เนื่องจากระบบทั้งหมดที่พัฒนาขึ้น
มายังไม่ได้เกี่ยวโยงกัน และส่งต่อไปยังระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงมีความ
จำเป็นต้องพัฒนา “ระบบสารสนเทศเเละการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Web Portal) ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน”  

/สถาบัน... 



-๖- 
 

สถาบ ั นว ิ ทยาล ั ยช ุ มชน เห ็ นชอบในหล ั กการให้ พ ั ฒนา  “ระบบสารสน เทศเ เละ 
การจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Web Portal) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” ซึ่งมีลักษณะเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ใน
วงเงิน 900,๐๐๐ บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้
สามารถจัดจ้างเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 (1) เพื่อออกแบบและพัฒนา “ระบบสารสนเทศเเละการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Web 
Portal) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในส่วนของการติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ประกอบด้วย อัปเกรดโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (php) จากเวอร์ชั ่น php 5.3 เป็นเวอร์ชั ่น php 7.4 ขึ ้นไป และปรับเปลี ่ยน
ระบบปฏิบัติการของเว็บ เซิร์ฟเวอร์ จาก Windows Server เป็น Linux Server 

 (2) เพื่อปรับปรุงระบบย่อยทุกระบบในปัจจุบันให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้
ใช้ได้ง่าย ลดความซ้ำซ้อนของการใช้งานระบบ ประกอบด้วยระบบการจัดการศึกษา บริการวิชาการ บุคลากร 
งบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหา รสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้ 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ ขอปรับชื่อโครงการเป็น “โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและการจัดการเนื้อหาของ
เว็บไซต์ (Web Portal)” ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ                  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๑   

มติ       ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข 

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

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน 

๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ 
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) นั้น  คณะอนุกรรมการด้านดิจิทัลเห็นควรให้ปรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ให้มีมาตรการสำคัญ ๔ มาตรการ ซึ่งประกอบด้วย   

       มาตรการที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นการใช้
ดิจิทัลเพื่อการสอนที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 

       มาตรการที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 

       มาตรการที ่3 : เสริมสรา้งประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   มาตรการที่ 4 : ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลง  
              สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ในส่วน
การดำเนินงานที่ระบุโครงการ/กิจกรรมสำคัญ เป้าหมาย และงบประมาณ ทั้งในส่วนของสำนักงานสถาบัน และ
วิทยาลัยชุมชน ให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว 
 

/การพิจารณา... 
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การพิจารณา 
       ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕) และได้เสนอให้มีกิจกรรมเพ่ิมเติม ดังนี้ การส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหา (Content) หรือบทเรียนออนไลน์ ที่
เป็นประโยชน์ ออกแบบรายวิชาทั้งระบบ แบ่งเป็นโมดูล มีการวิจัยประเมินผลและการเขียนบทความ มีการเลือก
บทเรียนจาก Thai MOOC มาเป็นสื่อประกอบการสอน และมีตัวชี้วัดให้จัดการสอน และการเรียนออนไลน์แบบ
โมดูลจัดโครงการคัดสรรแหล่งเรียนรู้ออนไลน์  จัดโครงการให้วิทยาลัยชุมชนทำ MOOC ๑ วชช. ๑ เรื่อง ในปี 
๒๕๖๔  มีการสนับสนุน/ให้รางวัลผู้สอน และจัดทำ online Magazine 

มติ    ที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรมในมาตรการที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นการใช้ดิจิทัลเพื่อการสอนที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเน้นให้มีการส่งเสริมการ
พัฒนาเนื้อหา (Content) หรือบทเรียนออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์ ออกแบบรายวิชาทั้งระบบ แบ่งเป็นโมดูล มีการ
วิจัยประเมินผลและการเขียนบทความ มีการเลือกบทเรียนจาก Thai MOOC มาเป็นสื่อประกอบการสอน และมี
ตัวชี้วัดให้จัดการสอน และการเรียนออนไลน์แบบโมดูลจัดโครงการคัดสรรแหล่งเรียนรู้ออนไลน์  จัดโครงการ ให้
วิทยาลัยชุมชนทำ MOOC ๑ วชช. ๑ เรื ่อง ในปี ๒๕๖๔  มีการสนับสนุน/ให้รางวัลผู้สอน และจัดทำ online 
Magazine 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      วาระท่ี ๔.๑   เรื่อง การบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติวิทยาลัยชุมชน (WALAI AutoLib) 
              สรุปเรื่อง 
              ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
และวางระบบเครือข่ายห้องสมุดวิทยาลัยชุมชน โดยบูรณาการระบบห้องสมุดของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งเข้า
ด้วยกันในลักษณะรวมศูนย์ โดยติดตั้งระบบบริหารจัดการห้องสมุด ณ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนแห่งเดียว 
และสามารถให้บริการวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง ซึ่งเอ้ือประโยชน์ในการใช้งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกันบนระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดงบประมาณเมื่อเทียบกับการ
ทำงานในรูปแบบเดิม และยังก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของห้องสมุดวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติวิทยาลัยชุมชน เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติวิทยาลัย
ชุมชน ทั ้งในส่วนของฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ของระบบฯ ดำเนินการติดตามซ่อมแซมแก้ไขระบบฯ และ 
Update Software Patch ตลอดระยะเวลาของสัญญาเพื่อให้สามารถใช้งานระบบฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ และสำรองข้อมูลอัตโนมัติและบริการกู้คืนข้อมูลจากข้อมูลที่สำรองไว้ล่าสุด โดยเลือกใช้เงื่อนไข
การบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Package Bronze เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี แต่ใช้
งบประมาณจริง จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ได้มีหนังสือที่ อว ๗๕ ๕๕ ๐๐/ว. ๕๗๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอยื่นข้อเสนอการบำรุงรักษา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซม 
แก้ไขและป้องกันความชำรุดเสียหายของระบบฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่
เสมอ โดยมีร ูปแบบและเงื ่อนไขให้บริการ ๓ แบบ คือ  ๑) WALAI AutoLib Package Bronze เป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี  ๒) WALAI AutoLib Package Silver เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี  ๓) WALAI AutoLib 
Package Gold เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี  

/ในการนี้... 



-๘- 
 

 ในการนี้ กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน เห็นควรใช้เงื่อนไขการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
WALAI AutoLib Package Gold เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี โดยขอให้ปรับปรุงเป็นเวอร์ชัน ๓.๐ เพื่อรองรับ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น  e-book และ online resources ต่าง ๆ 

  การพิจารณา 
   ประธานได้แจ้งข้อเสนอแนะของนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ อนุกรรมการด้านดิจิทัล ซึ่งส่งผ่านมาทางไลน์ 
โดยขอรายละเอียดการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib พร้อมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการระบบห้องสมุดของวิทยาลัยชุมชนดังแผนภาพ 
 
 

 
 

มติ   ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติวิทยาลัยชุมชน (WALAI AutoLib) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยให้นำเงื่อนไขการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Package 
Gold เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี พร้อมฐานข้อมูลเดิม เสนอนายบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์ เพื ่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๒  เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบคลังปัญญาออนไลน์สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
    (ICCs Online Resource Center)  
     สรุปเรื่อง 
     จากนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม และมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  เมื่ อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแนวทางการพัฒนาระบบคลังปัญญาออนไลน์และระบบห้องสมุดวิทยาลัยชุมชน
ในการประชุมเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  

/สถาบัน...  
          

               



-๙- 
 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงวางแผนการพัฒนาระบบคลังปัญญาออนไลน์สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ICCs Online 
Resource Centre) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บงานวิจัย ผลงานวิชาการและสิ่งพิมพ์ของสำนักงานสถาบัน
และวิทยาลัยชุมชน ในรูปสื่อดิจิทัล แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของบรรณานุกรม สาระสังเขป และข้อมูลฉบับเต็ม 
เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป และผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชนได้ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้ งบุคลากรสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์และเผยแพร่บทเรียนต่าง ๆ 
        การพิจารณา 
     ประธานได้แจ้งข้อเสนอแนะของนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ อนุกรรมการด้านดิจิทัล ซึ่งส่งผ่านมาทาง
ไลน์ โดยเสนอให้จัดทำ (ร่าง) การพัฒนาระบบคลังปัญญาออนไลน์สถาบันวิทยาลัยชุมน โดยเน้นกระบวนการ 
และแนะนำให้ศึกษากระบวนการของ DCC Curation Life Cycle Model พร้อมการดำเนินงานที่น่าจะเร็ว ดัง
แผนภาพ 
 
                                              

 
 
มติ    ที่ประชุมมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำร่างแนวทางการพัฒนาระบบคลังปัญญาออนไลน์สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนตามข้อเสนอแนะของนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ อนุกรรมการด้านดิจิทัล และในการดำเนินงานฯ 
ควรตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยบรรณารักษ์แต่ละวิทยาลัยชุมชน และผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ให้มีส่วนร่วม   
      วาระท่ี ๔.๓  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

     สรุปเรื่อง 
              สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำ (ร่าง) อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานที่รับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล ดังนี้ 

ก. อำนาจหน้าที่ 
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจทิัล 

บำรุงรักษาระบบ บริการให้คำปรึกษา รวมถึงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีของสถาบัน 
(2) ปฏิบัติงานพัฒนาและบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

/(๓) จัดทำคลัง... 
 



-๑๐- 
 

(3) จัดทำคลังปัญญาออนไลน์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(4) ปฏิบัติงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  และพัฒนาระบบสารสนเทศ  
(5) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานในสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(6) จัดทำพัฒนา และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
(7) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ข. การแบ่งงานที่รับผิดชอบ 

๑. งานวางแผนและออกแบบระบบดิจิทัล 
๒.  งานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
๓.  งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ 
๔.  งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน 

๑.  งานวางแผนและออกแบบระบบดิจิทัล 
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาดิจิทัลของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน  
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีดิจิทัล 
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิ จิทัล 

บริการให้คำปรึกษา รวมถึงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีของสถาบัน 
(๔) วิเคราะห์ เสนอความเห็น แนะนำ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานอื่น
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
              ๒. งานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  
                    (๑) ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
                    (๒) บริหารจดัการการจัดการเรียนการสอนด้ายเทคโนโลยีดิจิทัล   
                    (๓) ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนของผู้สอนและนักศึกษาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
                    (๔) ประสานงานสนับสนุนงานด้านจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างวิทยาลัย
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              ๓. งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ  

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา (EIS) 
(๒) พัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web site) และ Platform online 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๔) วิเคราะห์ เสนอความเห็น ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา 

Digital Community Colleges  
              ๔. งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน  

(1) จัดทำ พัฒนา และเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฐานข้อมูล
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้บรหิาร
และสาธารณชน  

/(๒) พัฒนาระบบ... 
 



-๑๑- 
 

(2) พัฒนาระบบสารสนเทศ Big data  
(3) พัฒนาระบบคลังปัญญาออนไลน์ สื่อดิจิทัล และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

                การพิจารณา 
                        ที่ประชุมได้พิจารณาอำนาจหน้าที่และการแบ่งงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน โดยปรับอำนาจหน้าที่และการแบ่งงาน เป็น ดังนี้ 

อำนาจหน้าที่ 
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

บำรุงรักษาระบบ บริการให้คำปรึกษา รวมถึงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีของสถาบัน 
(๒) ปฏิบัติงานพัฒนาและบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๓) จัดทำคลังปัญญาออนไลน์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(๔) ปฏิบัติงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  และพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นไปตาม

พันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
(๕)  ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานในสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ

เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(๖) จัดทำ พัฒนา และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
(๗) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การแบ่งงานที่รับผิดชอบ 

๑. งานวางแผนและออกแบบระบบดิจิทัล บริหารจัดการเทคโนโลยีเครือข่าย 
๒.  งานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
๓.  งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ 
๔.  งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน 

มติ          ที่ประชุมได้ปรับอำนาจหน้าที่ และการแบ่งงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็น 
๓ งาน คือ 
                   ๑) งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน 
                   ๒) งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ 
                   ๓) งานบริหารจัดการเทคโนโลยีเครือข่าย 
             ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา และ รองศาสตราจารย์ปานใจ  ธารทัศน์วงศ์ 
ช่วยปรับแก้ไขเพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 
2562  และให้เลขาฯ แจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ขอให้ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนไปสู่ Digital Community College 
โดยให้มีประเด็นเรื่อง Digital เป็นสำคัญ ในการสรรหาและการประเมินผู้บริหาร     

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์                                 นางสาวปารดา ศราธพันธุ์  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 



 


