๕
รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๙/๒๕62
วันอังคารที่ 1๐ กันยายน ๒๕62 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
.........................................
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นางสิริกร มณีรินทร์
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม
(นายสุทน เฉื่อยพุก แทน)
3. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์
4. นายชุมพล พรประภา
5. นายถนอม อินทรกำเนิด
6. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
7. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
8. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางวีณา บรรเลงจิต แทน)
9. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ แทน)
10. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)
11. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์
13. นายทิวากร เหล่าลือชา
14. นายอัศวยุช เทศอาเส็น
15. นายเจริญชัย วงษ์จินดา
16. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
17. นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
2. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
4. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อำนวยการวิทยาลัย
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ
เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน

๖
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
2. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
4. นายพิเชษฐ ตรีพนากร
5. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
6. นางชนิกา น้ำเพชร
7. นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
8. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
9. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
10. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์
11. นายทศปริชัย เลาห์ทวี
12. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ
13. นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย
14. นายสดายุ ทองพรม
15. นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์
16. นางสาวมะวะดี ศรีพลอย

รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1
เรื่อง ขอบคุณวิทยาลัยชุมชนเจ้าภาพจัดการประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 8/2562
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และวิทยาลัยชุมชน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ร่วมจัดการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562
ได้ เป็นที่เรี ยบร้อยดี โดยการจั ดกิ จกรรมให้กรรมการสภาสถาบันทุกท่ านได้ม ีโอกาสไปเยี่ยมชมในพื้นที่
ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ณ หมู่บ้านเจริญสุข และหมู่บ้านโนนสวรรค์ แล้วมี
ความประทับใจในผลงานของวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ ขอให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งได้จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน
ในพื้นที่เพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายตามแผนปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.1.2

เรื่อง ร่างแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำร่างแผนการปฏิรูป
สถาบันวิทยาลัยชุมชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันเรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอในวาระสืบเนื่องที่ 3.2 โดยจะขอ
หารือแนวทางการปรับแผนงบประมาณให้สามารถขับเคลื่อนตามทิศทางของแผนการปฏิรูปฯ ดังกล่าว เพื่อ
นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๗
วาระที่ 1.2

เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๘/2562
ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๘/256๒ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม
256๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๗/256๒
มติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/256๒ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
เรือ่ ง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามที ่ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้ ม ี ก ารประชุ ม พิ จ ารณาและมี ม ติ เ กี ่ ย วกั บ
การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ที่ประชุมมีข้อสอบถามการดำเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่
๘/2562 เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 2562 เรื่อง การให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 กรณี มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามการพิจารณาของที่ประชุม โดย
กรณี ก ารให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา ให้ ป ระสานตรวจสอบข้ อ กฎหมายเกี ่ ย วกั บ
การมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอนุมัติการขอใช้หลักสูตรอนุปริญญาที่
สภาสถาบัน วิท ยาลัยชุ ม ชนให้ค วามเห็ น ชอบหลักสูต รกลางของสถาบั น วิ ท ยาลัยชุมชนแล้ ว ว่ามีผล
การดำเนินงานอย่างไร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเลขานุการที่ประชุมได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้
1. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีข้อเสนอแนะต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เกี่ยวกับการเสนอหลักสูตรอนุปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชนที่นำหลักสูตรอนุปริญญาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ แล้ว โดยให้วิทยาลัย
ชุมชนจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัย
ชุมชน ยกเว้น โครงสร้างหลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแล้ว และสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของแต่ละวิทยาลัยชุมชนอีกครั้ง
เพื่อเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบแนวทางการเสนอหลักสูตรอนุปริญญา ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
2. อำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการศึกษานั้น เป็นอำนาจ
หน้าที่ของสภาสถาบันเท่านั้น ตาม พรบ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘ (๔) แต่สภาสถาบันมี
อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน

๘
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาสถาบัน ตาม
พรบ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘ (๑๕) ซึ่งผู้ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตร แต่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาสถาบันในการพิจารณารายละเอียดของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เพื่อเสนอให้สภาสถาบันพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรตามอำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันต่อไป ประกอบกับการรับทราบหลักสูตร ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา) จะรับทราบ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้วเท่านั้น และ
วิทยาลัยชุมชนต้องนำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO) เป็นรายวิทยาลัย ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ประธานที่ประชุมอนุญาตให้ นายพิเชษฐ ตรีพนากร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอแนะความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนข้างต้น กล่าวคือ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถดำเนินการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ “มาตรา ๑๘ (๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อํานาจและหน้าที่ของสภาสถาบัน” ได้ ดังนั้น เห็นควรมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พิจารณาอนุมัติการขอใช้หลักสูตรอนุปริญญาที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรกลางของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว และรายงานให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนรับทราบ ซึ่งกรรมการสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนให้เหตุผลสนับสนุนว่า เป็นความประสงค์ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ต้องการลดขั้นตอน
การอนุมัติหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน และไม่มีความเห็นแย้งต่อข้อกฎหมายที่ นายพิเชษฐ
ตรีพนากร ให้ข้อเสนอแนะ จึงเห็นสมควรให้มีดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอนุมัติ
การขอใช้หลักสูตรอนุปริญญาที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแล้ว และรายงานให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนรับทราบ
วาระที่ 3.2

เรื่อง ร่างแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สรุปเรื่อง
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562
ได้รับทราบเรื่องการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของคณะ
เมื ่ อวั นที ่ 13 สิ งหาคม 2562 แล้ ว เสนอแนะให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนจั ด ทำ strategy map ในระยะ
5 ปี ให้ชัดเจน เมื่อแล้วเสร็จขอให้นัดหมายเพื่อหารืออีกครั้งโดยเร็ว และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการ
ตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ประกอบในประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. นโยบายของ อว. เน้นเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long Learning) โดยเฉพาะเรื่อง
Aging ดังนั้น สวชช. ต้องกำหนดบทบาทและภารกิจให้เป็น Local Career-Based Academy เน้นส่งเสริม
อาชีพที่ตอบโจทย์ชุมชน (Local Economy) เป็นสำคัญ และสร้างทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น Financial
Literacy, Digital Literacy ซึ่งในแต่ละแห่งจะมี Career-Based Academy ที่แตกต่างกัน

๙
2. ไม่ควรมุ่งเน้นปริญญา/อนุปริญญา แต่ควรเน้นหลักสูตรระยะสั้น 3 - 6 เดือน ที่เป็น
Competency-Based ตอบโจทย์อาชีพเป็นสำคัญ และควรเป็นต้นแบบของการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่มี
ประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ Demand Side อย่างแท้จริง
3. ให้คิดและจัดทำ Business Model ของสถาบันที่ทำให้เกิดความยั่งยืน โดยคำนึงถึง
Source of Funds ซึ ่ ง สามารถมาจาก อบต. อบจ. หรื อ จั ง หวั ด และ Use of Funds ต้ อ งวางแนวทาง
การนำไปใช้ โดยบทบาทของสถาบันฯ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ มรภ. และ มทร.
4. หากสถาบันฯ วาง Business Model ใหม่ และกำหนดพันธกิจที่ชัดเจนแล้ว จะได้
หารือกับหน่วยงานในสังกัด อว. ทั้งในส่วนของ มรภ. มทร. และสถาบันวิจัย โดยเฉพาะ วว. และ สสน. สามารถ
เข้าไปสนับสนุนการทำงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เกิดการพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาประเทศอย่าง
แท้จริง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำร่างแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยนำแนวคิด
ของระบบ OKR (Objective and Key Results) มาใช้ในการตั้งเป้าใหญ่ ๆ และเน้นที่ผลลัพธ์สำคัญ ๆ แทน
การใช้ระบบ KPI เดิม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. (นายสุวิทย์ เมษิณทรีย์) เพื่อนำเสนอที่
ประชุมให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมก่อนนัดหมายนำเสนอ รมว. อว.อีกครั้งโดยเร็ว ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ได้แก่ ด้านที่ 1 การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long
Learning: LLL) ประกอบด้วย 4 เป้าหมาย และ 12 ผลลัพธ์สำคัญ ด้านที่ 2 พันธกิจด้านการเรียนรู้หลักสูตร
ในระบบ (หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ สั ม ฤทธิ บ ั ต ร) ประกอบด้ ว ย 2 เป้ า หมาย และ
8 ผลลัพธ์สำคัญ และด้านที่ 3 การปรับปรุงระบบบริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 5 เป้าหมาย
และ 11 ผลลัพธ์สำคัญ ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางในจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
สามารถขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
สำหรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ได้รับจัดสรรวงเงิน 655,763,800 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ได้รับจัดสรร 710,649,000 บาท) เป็น
วงเงิน 54,885,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.72 โดยวงเงินที่ลดลงประกอบด้วย (1) งบผูกพันอาคาร 2 หลัง
ที ่ ส ิ้ นสุดในปี พ.ศ. 2562 วงเงิน 42,712,300 บาท (2) รายจ่ายที่ถูกปรับลดในปี พ.ศ. 2563 วงเงิน
12,172,900บาท จำแนกเป็ น รายจ่ า ยลงทุ น 8,227,500 บาท รายจ่ า ยประจำ 3,945,400 บาท
(ปรับลดตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 สำหรับส่วนราชการที่มีเงินรายได้สถานศึกษาต่ำกว่า
100 ล้านบาท ต้องนำเงินรายได้สมทบรายจ่ายประจำร้อยละ 1)
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
1. การกำหนด Objectives and Key Results ควรมีข้อความที่แสดงความเป็นตัวตนของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตาม
พระปฐมบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เนื่องจาก
เป็นพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนที่กำหนดไว้ชัดเจนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรอนุปริญญา ให้น้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่วิทยาลัยชุมชนดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
2. การกำหนดผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Key Results) ในระยะ 5 ปี ให้ตรวจสอบเป้าหมาย
เชิงปริมาณให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพจริงของวิทยาลัยชุมชน เช่น จำนวนหลักสูตร จำนวน
ผู้รับบริการในแต่ละประเภทหลักสูตร จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับ จำนวนผู้สูงอายุ จำนวนศูนย์เด็ก
เล็กที่ได้รับการพัฒนา เป็นต้น

๑๐
3. กลุ ่ ม เป้ า หมาย (Target group) โดยเฉพาะในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ รัฐมนตรีฯ มีนโยบายให้วิทยาลัยชุมชนพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย 10% ล่าง
ที่ต่ำกว่า จปฐ. โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
4. หน่วยงาน Strategic Partner เสนอแนะให้เป็นหน่วยงานระดับกระทรวง ตามด้วย
หน่วยงานย่อย และเพิ่มเติมศูนย์คุณธรรมใน OKRs ที่เกี่ยวกับการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา
5. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนชี้แจงร่างแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้วิทยาลัย
ชุมชนทุกแห่งปรับปรุงข้อมูลเป้าหมายผลสัมฤทธิ์สำคัญให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และใช้เป็นทิศทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมอบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเร่งดำเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะข้างต้นให้แล้วเสร็จ
วาระที่ 3.3

เรื ่ อ ง การดำเนิ น งานพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศสถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสรรค์
นวัตกรรมและการบริการทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนเป็น
Digital Community College และให้ ม ี ก ารปฏิ ร ู ป ระบบการเรี ย นการสอนของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนแบบเปิดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนเพื่อให้เข้าถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย โดยในระยะ
เร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ให้ปรับระบบการจัดการเรียนการสอนสู่รูปแบบออนไลน์แบบผสมผสาน
(Blended Learning) และเห็ น สมควรให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนทำความร่ ว มมื อ กั บ สำนั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
๓. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ ต ิ ด ตามผลการดำเนิ น งานการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้นำเสนอผลในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยได้ทำการปรับปรุงอุปกรณ์โครงสร้างหลัก
ของเครือข่าย และจัดทำเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งสรุปได้เป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑๑
๓.๑ จัดหาอุปกรณ์โครงสร้างหลักของเครือข่าย โดยสถาบันฯ ได้ขอใช้บริการ G -Suite
for Education เพื่อให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) สำหรับผู้สอนและนักศึกษาเพื่อการจัดการเรียน
การสอน ครบ ๒๑ โดเมน ขอใช้ Mail Go Thai Platform สำหรับเป็ น Account ใช้ ระบบ e – Saraban
ขอใช้บริการ e - Saraban Platform ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และได้มีการอบรมและทดลอง
การใช้งาน e - Saraban ให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่สถาบันฯ ยังมิได้ใช้งานจริง เนื่องจาก
รอการปรั บโครงสร้ างที ่ ช ั ดเจนภายในสำนั กงานสถาบั นฯ จั ดทำ Web Portal เชื ่ อมโยงกั บ TK Park และ
ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร ไว้หน้าเว็บไซต์ของสถาบันฯ และจัดซื้อซอฟต์แวร์ adobe ที่ถูกลิขสิทธิ์
๓.๒ จัดทำเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
๓.๒.๑ สถาบันฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์
หลักสูตรอนุปริญญา โดย Google Classroom เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน ๒๕62 มีบุคลากรวิทยาลัยชุมชน เข้า
รับการอบรม 61 คน โดยวิทยาลัยชุมชนจะต้องจัดทำสื่อการสอนโดย Google Classroom รายวิชาหมวด
การศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะ วิทยาลัยชุมชนละ ๒ รายวิชา ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนเป็น
ดังนี้
(๑) วิทยาลัยชุมชนที่จัดทำสื่อการสอนได้ ๒ รายวิชาขึ้นไป ได้แก่ วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน สตูล พิจิตร มุกดาหาร ตราด บุรีรัมย์ ยะลา แพร่ ตาก สมุทรสาคร สระแก้ว พังงา สงขลา
และหนองบัวลำภู
(๒) วิทยาลัยชุมชนที่จัดทำสื่อการสอนได้ ๒ รายวิชา ได้แก่ วิทยาลัย
ชุมชนยโสธร นราธิวาส ปัตตานี น่าน และระนอง
(๓) วิทยาลัยชุมชนที่จ ัดทำสื่อการสอนได้น้อยกว่า ๒ รายวิชา ได้แก่
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
๓.๒.๒ สถาบันฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนและการบริหารจัดการ
สื่อการสอนออนไลน์แบบเปิด Thai MOOC เมื่อวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม ๒๕62 มีบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
เข้ารับการอบรม 61 คน โดยวิทยาลัยชุมชนจะต้องจัดทำบทเรียนออนไลน์แบบเปิด MOOC ในหลักสูตร
ฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนละ ๑ หลักสูตร โดยกำหนดการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เป็น ๓ ระยะ (ระยะที่
๓ เป็นระยะที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทั้งรายวิชา และบันทึกไว้ในพื้นที่ทดลองสร้างรายวิชาบนระบบ Thai
MOOC) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นดังนี้
(๑) วิทยาลัยชุมชนที่ดำเนินการในระยะที่ ๑ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
ยะลา ตาก สมุทรสาคร สระแก้ว พังงา สงขลา ระนอง อุทัยธานี และน่าน
(๒) วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที ่ ด ำเนิ น การถึ ง ระยะที ่ ๒ ได้ แ ก่ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
แม่ฮ่องสอน สตูล พิจิตร มุกดาหาร ตราด นราธิวาส บุรีรัมย์ แพร่ ปัตตานี และหนองบัวลำภู
๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ร่วมกันจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) เสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบ
ให้นายบุ ญ เลิ ศ อรุ ญ พิ บูล ย์ อนุ กรรมการฯ ประสานกับผู้ อำนวยการสำนั ก งานพัฒ นาวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อขอหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเข้าหารือต่อไป

๑๒
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
๑. ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนติดตามความคืบหน้าในเรื่องการทำ MOU กับ สวทช. และ
จัดทำแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ในการสำรองงบประมาณรองรับกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้ อาทิ การประกวดและให้รางวัลสำหรับการพัฒนาสื่อฯ การจัดงานวิชาการเพื่อแสดงผลงานด้าน
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ฯลฯ
2. เสนอแนะให้บรรจุเรื่อง Google Meditation ไว้ในระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งขณะนี้ได้มีในประเทศไทยแล้ว
ชื่อหลักสูตร A Search Inside yourself เป็นโปรแกรมวิปัสสนากรรมฐานจำนวนแปดวัน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มี
ยอดขายสูงมาก ทั้งนี้ ครูผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนควรมีความลึกซึ้งในศาสตร์ดังกล่าว จะช่วยให้มีความเข้าใจ
และปรับตัวได้เร็วขึ้น
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.4

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

สรุปเรื่อง
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2562 และครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนมีกรอบตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวน ๓ ตำแหน่ง ส่วนวิทยาลัยชุมชนใดจะมีจำนวนเท่าใดนั้นให้ขึ้นอยู่กับปริมาณ
งานของวิทยาลัย และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป
๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และขอความเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมจากกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.ถนอม
อินทรกำเนิด) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ
จริยานุกูล) มาจัดทำเป็นหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาจากภาระงานของวิทยาลัยชุมชนโดยกำหนดเป็นองค์ประกอบด้านต่าง ๆ และเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมพิจารณา ดังนี้
๒.๑ หลักเกณฑ์การประเมิน
๒.1.๑. การสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาและการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (3๕%)
(1) จำนวนหลักสูตร (อนุปริญญา, ประกาศนียบัตร, ปวช., ปวส.)
(2) จำนวนนักศึกษา
(3) จำนวนอาจารย์พิเศษ
(4) รูปแบบการจัดการศึกษาและการเข้าถึง หรือนวัตกรรมการเรียนรู้
(5) สภาพภูมิศาสตร์ ความห่างไกล และความครอบคลุมเชิงพื้นที่ในจังหวัด
(6) นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ, กลุ่มชาติพันธุ์)
๒.๑.๒ งานบริการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน (3๕%)
(1) จำนวนเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
(2) จำนวนโครงการหรือหลักสูตร
(3) จำนวนผู้รับบริการ

๑๓
(4) จำนวนชุมชนที่รับบริการ
(5) ศูนย์บริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศจัดตั้งและ
มีผลงานเชิงประจักษ์
๒.๑.๓ การศึกษาวิจัยและการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน (๑๕%)
(1) จำนวนโครงการวิจัย
(2) สัดส่วนครูที่ทำการวิจัย
(3) จำนวนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
(4) สัดส่วนครู/บุคลากรที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
(5) งบประมาณวิจัย/สิ่งประดิษฐ์จากภายนอก
(6) จำนวนเรื่องงานวิจัยที่นำมาใช้ในภารกิจของวิทยาลัยชุมชน
๒.๑.๔ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (๕%)
(1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนท้องถิ่นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
(2) ศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรม
(3) รายได้จากการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม (การแสดง ของที่ระลึก
การบริการของศูนย์ฯ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ)
๒.๑.๕ งบประมาณ (10%)
(1) งบประมาณแผ่นดิน (ไม่รวมงบลงทุน)
(2) รายได้จากค่าบำรุงการศึกษาและฝึกอบรม
(3) รายได้อื่น เช่น เงินบริจาค และรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากรายได้ตามข้อ 1.4 (3)
๒.๒ เกณฑ์คะแนนการประเมิน
0.00 - 1.50 คะแนน
จำนวน 1 อัตรา
1.51 - 2.50 คะแนน
จำนวน 2 อัตรา
2.51 - 3.00 คะแนน
จำนวน 3 อัตรา
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแล้ว
เห็นว่า มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ละเอียดและเหมาะสมดีแล้ว โดยมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะว่า การนำหลักเกณฑ์
การกำหนดจำนวนตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนไปใช้ ควรเป็นไปตามรอบของวาระการดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ซึ่งอาจมีจำนวนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่เพิ่ม/ลดได้ ทั้งนี้
การพิจารณาให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามองค์ประกอบที่กำหนด สำหรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นจาก
การดูแลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพ กสศ.ให้อยู่ใน ข้อ 2.1 (6)
มติ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

๑๔
วาระที่ 3.5

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผลการเลือกประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

สรุปเรื่อง
1. ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีตาม
ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น
2. เนื่องจาก นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ขอ
ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
สมาชิกวุฒิสภา
3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมี
นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์ เป็นประธาน
4. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2562 ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1
ราย คือ นางสาวธนพร พนาคุปต์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
๕. วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน
2562 เพื่อเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นประธาน
สภาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรา 35 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก รองศาสตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
มติ
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด เป็นประธาน
สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามใน
ประกาศแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 3.6

เรื่อง รายงานผลคำพิพากษาคดีอาญากรณีร้องเรียนอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
(นายปกรณ์ ปรีชาวุฒเิ ดช) (วาระลับ)

วาระที่ 3.๗

เรื ่ อง การอุ ทธรณ์ โต้ แย้ งและขอความเป็ นธรรม กรณี ประเมิ นผลการปฏิ บ ั ต ิงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ของนางมนัญชยา เรืองวงศ์โรจน์ (วาระลับ)

วาระที่ 3.๘

เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ)

๑๕
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑
เรือ่ ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
๑. ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการรักษาราชการแทน
และการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 12 ธันวาคม
๒๕๖๑ กำหนดว่า
ในกรณีที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยหลายคน ให้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยที่
ผู้อำนวยการวิทยาลัยมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าผู้อำนวยการมิได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือไม่มีผู้รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัย
๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียน ดังนี้
๒.๑ สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๕(๑)/๓๗๐๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ แจ้งให้วิทยาลัยชุมนปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนดังกล่าวแล้ว
๒.๒ สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ อว ๐๖๑๐(๓)/๑๙๕ ลงวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึ ง วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื ่ อ แจ้ ง แนวปฏิ บ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ การแต่ ง ตั ้ ง ผู ้ ร ั ก ษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน กรณีที่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนมีผู้บริหารกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง จึงให้
วิทยาลัยชุมชนพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชนที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณาให้
แต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ตามความในข้อ ๖ วรรคสองแห่งข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖๑
๒.๓ บัดนี้ได้มีวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๑๗ แห่ง ได้เสนอรายชื่อข้าราชการครูโดย
เรียงลำดับเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแล้ว
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครู เป็นผู้รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
๑.๑ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
(๑) นางจินตนา เรียงไรสวัสดิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
๑.๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
(๑) นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

๑๖
๑.๓ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
(๑) นางสาวรัตนฉัตร์ ตาดร่ม ตำแหน่งครู วิทยฐานะขำนาญการพิเศษ
(๒) นางสาวจารุภา แซ่ฮ่อ ตำแหน่งครู วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
๑.๔ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
(๑) นายสุริยะ พิศิษฐอรรถการ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(๒) นายวิรัตน์ พรหมดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(๓) นางสาวกิตติกา เที่ยงธรรม ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
๑.๕ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
(๑) นางสาวพัชรนันท์ วงค์พนัสสัก ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(๒) นางเวฬุกานต์ ขานวงศ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(๓) นายสุวัชชัย หาชื่น ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
๑.๖ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
(๑) นางสงบลักษณ์ เจริญผล ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(๒) นายชำนาญ ค้ำชู ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
๑.๗ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
(๑) นายชัยพร พุ่มประพาฬ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(๒) นางยุพรัช แป้นห้วย ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(๓) นางน้ำทิพย์ เทพบุตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
๑.๘ วิทยาลัยชุมชนระนอง
(๑) นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(๒) นางอมราพร พรพงษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(๓) นายปริวัฒน์ ช่างคิด ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
๑.๙ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
(๑) นายสาคร ปานจีน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
๑.๑๐ วิทยาลัยชุมชนยะลา
(๑) นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(๒) นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
๑.๑๑ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
(๑) นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(๒) นายสุริยา หว่าหลำ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(๓) นางสุภณิดา วงษ์เดิม ตำแหน่งครู
๑.๑๒ วิทยาลัยชุมชนสตูล
(๑) นางกิตติยา ฤทธิภักดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(๒) นางสาวสุนิสา สะแหละ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(๓) นางนิสรีน ล่านุ้ย ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
๑.๑๓ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
(๑) นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(๒) นางสุณัฐชา กุณาศล ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

๑๗
๑.๑๔ วิทยาลัยชุมชนพังงา
(๑) นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(๒) นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธรัตน์ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
๑.๑๕ วิทยาลัยชุมชนตราด
(๑) นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(๒) นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(๓) นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
๑.๑๖ วิทยาลัยชุมชนแพร่
(๑) นางสาววิยะณี ดังก้อง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(๒) นางสาวจอมขวัญ เวียงเงิน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
๑.๑๗ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
(๑) นางสุธี เทพสุริวงค์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(๒) นางสาวศุภพิชญ์ ดำนวล ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(๓) นายพิพัฒน์พงษ์ หงส์สัมฤทธิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
๑.๑๘ วิทยาลัยชุมชนน่าน
(๑) นางสาวทิพวรรณ สุขมี ตำแหน่งครู
(๒) นายปิยะพล ทวีวรรณ ตำแหน่งครู
2. มอบให้ สถาบั นวิทยาลัยชุมชนดำเนินการจั ดทำคำสั่งและเสนอนายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนลงนามต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
วาระที่ 5.1
เรือ่ ง การให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
สรุปเรื่อง
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน) และแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนสามารถนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ โดยให้วิทยาลัยชุมชนที่จะนำหลักสูตรกลางของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความ
เหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการดำเนินการ เสนอให้สภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง ก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนี้
1.1 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (หลักสูตร
กลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน) จำนวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๘
และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิทยาลัยชุมชนสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
1.2 การประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั ้ ง ที ่ ๕/๒๕๖๒ เมื ่ อ วั น ที ่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๖๓ และการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน) สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(หลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน) และวิทยาลัยชุมชนสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
2. วิทยาลัยชุมชน 5 แห่ง ได้ส่งเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) โดยนำหลักสูตร
อนุปริญญาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความ
เหมาะสมของบริ บ ทและศั ก ยภาพแต่ ล ะวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ยกเว้ น ชื ่ อ หลั ก สู ต ร ชื ่ อ ปริ ญ ญา ปรั ช ญา
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก สู ต ร ระบบการจั ด การศึ ก ษา โครงสร้ า งหลั ก สู ต รและรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
ผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการดำเนินการ
และสภาวิทยาลัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 5 แห่ง ได้อนุมัติการจัดการเรียนการสอนแล้ว เสนอต่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน รวมจำนวน ๑๑ หลักสูตร ดังนี้
วิทยาลัยชุมชน
ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา
สถานภาพของหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนน่าน
หนังสือที่
อว ๐๖๑๐.๒๐/๐๖๒
ลงวันที่ ๑๑ มิถนุ ายน
๒๕๖๒

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
หนังสือที่

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

อนุมัติให้จัดการเรียนการสอน
จากสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สาขาวิชาการจัดการ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

อนุมัติให้จัดการเรียน
การสอน จากสภาวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
อนุมัติให้จัดการเรียน
การสอนจากสภาวิทยาลัยชุมชน
ระนอง ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒7
พฤษภาคม ๒๕๖๒

อว ๐๖๑๐.05/104
ลงวันที่ 12 มิถนุ ายน
๒๕๖๒

วิทยาลัยชุมชนระนอง
หนังสือที่
อว ๐๖๑๐.09/00๗
ลงวันที่ ๒0 มิถนุ ายน
๒๕๖2

สาขาวิชาการจัดการ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาขาวิชาการบัญชี
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ
ในชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

๑๙
วิทยาลัยชุมชน

ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา

สถานภาพของหลักสูตร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
หนังสือที่

สาขาวิชาการจัดการ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

อว ๐๖๑๐.02/172
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๖๒

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.

สาขาวิชาการจัดการ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

10/192
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๖๒

สาขาวิชาการบัญชี
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

อนุมัติให้จัดการเรียน
การสอน จากสภาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒5 กรกฎาคม ๒๕๖๒
อนุมัติให้จัดการเรียน
การสอน จากสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒5
กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนใน
ภาพรวม ดังนี้
๓.1. หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ 9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.2 อาจารย์ผู้สอน ข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ควรพิจารณาคุณวุฒิและตรวจสอบการเขียน การใช้ตัวย่อ
ของคุณ วุฒิ ใ ห้ถ ูกต้อง และควรใช้ ร ูปแบบตารางที่เป็นรูป แบบเดีย วกัน เพื่อ ให้ม ี ข ้ อมูล ครบถ้วนสำหรั บ
การตรวจสอบ
๓.2. หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ ๒.๖ ให้แก้ไขการเขียนงบประมาณตามแผนทุกหลักสูตรให้ถูกต้องเนื่องจาก
งบประมาณจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี
ข้อ ๓.๑.6 คำอธิบายรายวิชา
การเขียนคำอธิบายรายวิชา ควรจัดให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ และคำอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์ให้แก้ไขคำว่า “การเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกประสบการณ์” เป็น “การฝึกปฏิบัติงาน”
๓.3. หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ล ะด้าน ควรเพิ่มเติมความคาดหวั ง ของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละปีการศึกษาให้ครบทุกหลักสูตร และควรกำหนดให้มีจุดดำ (ความรับผิดชอบหลัก)
ให้ครบทุกด้าน อย่างน้อย 1 จุด ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

๒๐
๓.4. ตรวจสอบรอบการปรับปรุงหลักสู ตรที่ระบุปี พ.ศ. ในหั วข้ อสถานภาพของ
หลักสูตรที่ต้องระบุปี พ.ศ. ให้ตรงกัน และเป็นไปตามเกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา โดยการ
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรต้องไม่เกิน 5 ปี
๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนที่มี
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการแล้ว เห็นว่า วิทยาลัยชุมชนทั้ง ๕ แห่ง ได้จัดทำรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.๒) ตามเงื่อนไขที่กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
การพิจารณา
ที่ประชุมหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 แล้วมี
ประเด็นข้อเสนอแนะดังนี้
๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ
วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน ดังนั้น ควรกำหนดเป็นหลักสูตรใหม่ไม่ใช่หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชา
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนั้น เมื่อไม่มีนักศึกษาแล้ว ก็ให้ดำเนินปิดหลักสูตรดังกล่าว
๒. ทบทวนเรื ่ อ งการกำหนดโครงสร้ า งของหลั ก สู ต ร รายวิ ช าการฝึ ก งาน (การฝึ ก
ประสบการณ์) ให้มีจำนวนชั่วโมงที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยอาจกระจายชั่วโมงไปในรายวิชาต่าง ๆ
ส่วนการบริหารจัดการหลักสูตรอาจจัดในรูปแบบ Module หรือจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือ
จัดตามบริบทของนักศึกษาที่มีงานทำแล้ว ซึ่งอาจกำหนดเป็นข้อยกเว้นบางกรณีก็ทำได้
๓. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ซึ่งจะประกอบด้วย การทวน
สอบระดับรายวิชา การทวนสอบระดับหลักสูตรนั้น คณะกรรมการทวนสอบจะต้องมิใช่อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ
แต่อาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับรายวิชานั้น
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
๑.๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ วิทยาลัยชุมชนระนอง
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๕) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
๑.๓ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
1.4 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑
๑.5 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยให้ปรับตามข้อเสนอแนะที่ประชุม
๒. ให้ วิทยาลัยชุม ชนบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ ระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนดต่อไป
วาระที่ 5.๒

เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย
ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
๑. ด้วยข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย และ
ผู้แทนผู้สอนประจำ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้บังคับใช้มาระยะหนึ่งแล้ว เห็น
ควรปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา และเป็นปัจจุบันทันสมัยขึ้น
๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ยกร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว และเสนอที่ประชุมอนุกรรมการ
ร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
แล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว และให้ข้อสังเกตคุณสมบัติของกรรมการสภาสถาบันซึ่ง
เลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 2 กรณี ดังนี้
๒.๑ กรณีที่ 1 “ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก” นั้น ทาง
กฎหมายจะปิดล็อคทุกกรณี ทั้งกรณีไม่เจตนา และกรณีประมาท แต่ถ้าพิจารณาการเขียนกฎหมายในปัจจุบัน
ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ที่กำหนด
คุณสมบัติของกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความว่า “ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้จำคุก เว้นแต่ความผิดซึ่งได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” ส่วนกรณีการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา
17 (5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ที่กำหนดว่า “ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดให้จำคุก” ถือว่าเป็นความผิดในขณะที่ดำรงตำแหน่งถูกพิจารณาให้จำคุก ก็ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่
ได้จึงเป็นเหตุผลให้พ้นจากตำแหน่งทันที
๒.๒ กรณีที่ 2 “ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย” เสนอแนะใช้ข้อความใหม่เป็น “ไม่เป็นบุคคล
ล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต” เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาทบทวนประเด็นดังกล่าว
ใหม่เพื่อใช้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนลงนามในข้อบังคับต่อไป

๒๒
วาระที่ 5.๓

เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2562
สรุปเรื่อง
๑. ด้วยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
จำนวน 169 คน ซึ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณากลั่นกรอง พร้อมเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนอนุมัติการสำเร็จการศึกษา และผ่านการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
แล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ และเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาต่อไป
๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน ๒๕๖2 ได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายของทาง
ราชการ จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาบัตร
จำนวน 169 คน รายละเอียดดังนี้
การพิจารณา
ที ่ ป ระชุ ม มี ข ้ อ สั ง เกตเกี ่ ย วกั บ วั น ที ่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาและภาคการศึ ก ษา ควรมี ค วาม
สอดคล้องกัน และควรกำหนดภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนไหน ถึงเดือนไหน ให้ชัดเจน ดังนั้น ขอให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการจัดทําและชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา การอนุมัติอนุปริญญา
เพื่อให้เป็นมาตรฐานการเรียนการสอน และมาตรฐานการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา เพื่อวิทยาลัยชุมชนใช้
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบบัญชี รายชื ่อผู้ สำเร็จการศึ กษาและอนุ ม ั ติ การให้อนุ ปริญญาและ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2562 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 169 คน
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการออกหลักฐานการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาต่อไป ดังนี้
๑.๑ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จำนวน 74 คน
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
53 คน
(๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
11 คน
(๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 คน
(๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3 คน
๑.๒ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จำนวน 13 คน
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1 คน
(๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
10 คน
(๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 คน
๑.๓ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน 9 คน
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2 คน
(๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 คน
๑.๔ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จำนวน 12 คน
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 คน

๒๓
๑.๕ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 14 คน
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
6 คน
(๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 คน
๑.๖ วิทยาลัยชุมชนระนอง จำนวน 12 คน
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
12 คน
๑.๗ วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 4 คน
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2 คน
(๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
1 คน
(๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1 คน
๑.๘ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 13 คน
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5 คน
(๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2 คน
(๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 คน
(๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1 คน
(๕) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1 คน
๑.๙ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 18 คน
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
18 คน
๒. ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการจัดทําและชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการอนุมัติ
ผู้สําเร็จการศึกษา การอนุมัติอนุปริญญาเพื่อให้เป็นมาตรฐานการเรียนการสอน และมาตรฐานการอนุมัติ
การสําเร็จการศึกษา เพื่อวิทยาลัยชุมชนใช้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป
วาระที่ 5.๔

เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
จำนวน 1 ราย
สรุปเรื่อง
1. วิทยาลัยชุมชนสระแก้วได้เสนอบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 ราย ที่ผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชนแล้ว
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนต่อไป
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖2 ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและ
กฎหมายของทางราชการ จึงมีมติเห็นชอบรายชื่อที่เสนอขออนุมัติการให้ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภาสถาบันอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2562 มีมติเห็นชอบและอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน
7 ราย เรียบร้อยแล้ว
๔. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีหนังสือที่ ศธ 0595.07/ว183 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
ขอความร่วมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา รายนางสาวสุภาพร ครูสอน ไปยัง กศน.อำเภอวัฒนานคร และกศน.

๒๔
อำเภอวัฒนานคร มีหนังสือที่ ศธ 0210.7707/565 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ
การศึกษา รายนางสาวสุภาพร ครูสอน ว่า ปลอมแปลงเอกสารมายังวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
๕. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลแล้วพบว่านักศึกษาปลอมแปลงวุฒิการศึกษาจริง ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเพื่อพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารายดังกล่าวต่อไป
๖. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีหนังสือที่ อว 0610.07/1285 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562
ขอถอนรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน สาขาวิชาผู้ดูแลเด็กพิการ รายนางสาว
สุภาพร ครูสอน
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ซักถามสาเหตุของการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชนสระแก้วแล้ว ที่ประชุมได้ชี้แจงว่า เนื่องจากผู้สำเร็จ
รายดังกล่าวได้นำวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาสมัครเรียน แต่ข้อ ๘ แห่งระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้า
การศึกษา เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า ดังนั้น เมื่อมีการตรวจสอบแล้ว
พบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาดังกล่าว ดังนั้น ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
ของนักศึกษาก่อนที่จะอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
มติ
ที ่ ประชุ มอนุ ม ั ต ิ ให้ เพิ กถอนรายชื ่ อ นางสาวสุ ภาพร ครู สอน ผู ้ สำเร็ จการศึ กษาระดับ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ออกจากมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 และขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบคุณวุฒิ
การศึกษาของนักศึกษาก่อนที่จะอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ
วาระที่ 6.1
เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๐/2562 ในวันจันทร์ที่
๒๓ กั น ยายน 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน อาคารรั ช มั ง คลาภิ เ ษก 2 ชั ้ น 9
กระทรวงศึกษาธิการ และประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๘.3๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้จดรายงานการประชุม

นายเจริญชัย วงษ์จนิ ดา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

