๎ํ
รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครัๅงทีไ 10/๎๑61
วันอังคารทีไ 9 ตุลาคม ๎๑61 วลา 13.3์ น.
ณ หຌองประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชัๅน 9
อาคารรัชมังคลาภิษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
.........................................
รายนามกรรมการผูຌมาประชุม
1. นางสิรกิ ร มณีรนิ ทรຏ
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. ลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(นายสุทน ฉืไอยพุก ทน)
3. นางสาวจิรณี ตันติรตั นวงศຏ
กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ
4. นายถนอม อินทรก้านิด
กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ
5. นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ
6. นายพทยຏพิ ชฐ บัญญัติ
กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ
7. นางสีลาภรณຏ บัวสาย
กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ
8. นายอุดร ตันติสุนทร
กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ
9. ผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันดยต้าหนง
(นายวีระชัย กวีธรี ะวัฒนຏ)
10. อธิบดีกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
กรรมการสภาสถาบันดยต้าหนง
(นายสุพจนຏ จิตรຏพใชรຏ ทน)
11. นายวรวุฒิ บุญพใญ
กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากประธานสภาวิทยาลัย
12. ผูຌชวยศาสตราจารยຏวุฒินนั ทຏ รามฤทธิ่
กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌอ้านวยการวิทยาลัย
13. นายทิวากร หลาลือชา
กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌทนผูຌสอนประจ้า
14. นายอัศวยุช ทศอาสใน
กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌทนผูຌสอนประจ้า
15. นายจริญชัย วงษຏจนิ ดา
ลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
16. นางสาววนิดา สุภทั รกุล
ผูຌชวยลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
17. นางสาวรัชนันตຏ เชยสุวรรณ
ผูຌชวยลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รายนามกรรมการผูຌเมมาประชุม (ติดภารกิจ)
1. รองศาสตราจารยຏฐาปนียຏ ธรรมมธา
2. นายพงษຏดช ศรีวชิรประดิษฐຏ
3. นางพรทิพยຏ หิรัญกตุ
4. นายสุรพล อภาสสถียร
5. ผูຌอ้านวยการส้านักงบประมาณ

กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌทนภาคอกชน
กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌทนภาคอกชน
กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌทนภาคอกชน
กรรมการสภาสถาบันดยต้าหนง

๎๎
รายนามผูຌขຌารวมประชุม
1. ผูຌชวยศาสตราจารยຏพรี ธร บุณยรัตพันธุຏ
2. ผูຌชวยศาสตราจารยຏพรี ะศักดิ่ ฉายประสาท
3. นายสมศักดิ่ พธิ่ศรีทอง
4. นายธวัชชัย รัตนพุก
5. นายรุจริ ะ รจนมธีสกุล
6. นายชาญวิทยຏ ตธนะคุณ
7. นางนงนຌอย พัวพัฒนกุล
8. ผูຌชวยศาสตราจารยຏประสริฐ จริยานุกูล
9. นายน้าชัย กฤษณาสกุล
10. นายพิชษฐ ตรีพนากร
11. นางสาวปารดา ศราธพันธุຏ
12. นางสาวพใญนภา นักฆຌอง
13. นายสุชิน นาคงิน
14. นางสาววิภาดา ศิริวฒ
ั นຏ
15. นางสาวสิริบุศยຏ จันทรຏคลຌาย
16. นางสาวครองสิน มิตะทัง
17. นางสาวสุธมิ า ทียนงาม
18. นางสาวธิรดา ศรีขวัญ฿จ
19. นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณຏ
20. นายสดายุ ทองพรม

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนรศวร
คณบดีคณะกษตรศาสตรຏ มหาวิทยาลัยนรศวร
นายอ้าภอทับคลຌอ จังหวัดพิจิตร
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ส้านักงบประมาณ
รองผูຌอา้ นวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ทีปไ รึกษาส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ทีปไ รึกษาส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ทีปไ รึกษาส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ทีปไ รึกษาส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ริไมประชุมวลา 13.3์ น.
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกลาวปຂดการประชุม ละด้านินการประชุมตามระบียบ
วาระ ดังนีๅ
ระบียบวาระทีไ ํ รืไองจຌง฿หຌทปีไ ระชุมทราบ
วาระทีไ ๑.๑
รืไองทีไประธานจຌง฿หຌทปีไ ระชุมทราบ
วาระทีไ 1.1.1
รืไอง การขอกຌเขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนพ.ศ. 2561
ประธานจຌ ง ฿หຌ ทีไ ป ระชุ ม ทราบว า ตามทีไ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเดຌ  สนอกຌ เ ข
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๎๑๑๔ ฿นมาตรา ๐์ หงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๎๑๑๔ “฿หຌผูຌอ้านวยการวิทยาลัยมีวาระการด้ารงต้าหนงคราวละสีไป ละอาจเดຌรับตงตัๅงอีกเดຌตจะ
ด้ารงต้าหนงติดตอกันกินสองวาระมิเดຌ” พืไอป็นเปตามหลักการบริหารงาน฿นสถาบันอุดมศึกษา ปງองกัน
การผูกขาด ละเดຌคนทีไมีความรูຌความสามารถขຌามาบริหารงาน ขณะนีๅรืไองอยูระหวางการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติ หงชาติ (สนช.)
฿นกรณี ข องอธิ ก ารบดี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทีไ ศ าลปกครองสู งสุ ด เดຌ พิ ก ถอนมติ
การตงตัๅงรักษาการอธิการบดีซึไงศาลปกครองสูงสุดเดຌพิจารณารืไองอายุขณะด้ารงต้าหนง฿นพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัยราชภั ฎ ละพระราชบั ญ ญั ติระบี ยบขຌาราชการพลรือ น฿นสถาบั น อุด มศึกษา เม เดຌ ก้าหนด
คุณสมบัติอายุของผูຌด้ารงต้าหนงอธิการบดี หรือรักษาการทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐเวຌอยางชัดจน ดังนัๅน

๎๏
มืไอพิจารณาตามมาตรา 19 วรรคหนึไงของพระราชบัญ ญัติบ้าหนใจบ้านาญ “ก้าหนดหลักกณฑຏรืไองอายุ
ว าขຌ าราชการทีไ มี อ ายุ ค รบ 60 ป บ ริบู ร ณຏ  ลຌ วป็ น อั น พຌ น จากราชการ ส้ าหรั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนป็ น
หนวยงานทีไมีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ละเดຌก้าหนดคุณสมบัติ หลักกณฑຏละ
วิธีการเดຌมาของผูຌบริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนอยางชัดจน ตอยางเรกใตามสถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมี
ผนการตรียมบุคลากรรองรับการขຌาสูต้าหนงผูຌบริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน฿นระยะยาว
มติ

ทีปไ ระชุมรับทราบ

วาระทีไ 1.1.2

รืไอง ความกຌาวหนຌากระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยละนวัตกรรม
ประธานขอ฿หຌผูຌทนลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายงานความกຌาวหนຌาของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยละนวัตกรรม
ผูຌทนลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาจຌงวา ขณะนีๅ รางพระราชบัญญัติฯ อยู฿น
การพิ จารณาของคณะกรรมการกฤษฎี กาจ้านวน 4 ฉบับ ดยพิ จารณาลຌวสรใจจ้านวน 2 ฉบับ คือ ราง
พระราชบัญ ญั ติวาดຌวยระบียบการจัดตัๅงกระทรวง พ.ศ. .... ละรางพระราชบัญ ญั ติชุดปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. .... ซึไ ง จะสนอขຌ า คณะรั ฐ มนตรี ละสนอสภานิ ติ บั ญ ญั ติ  ห ง ชาติ ต อ เป ส ว นร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ฯ 2 ฉบั บ คื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา อยู ฿ นขัๅ น ตอนการพิ จ ารณาของ
ค ณ ะก รรม ก ารก ฤ ษ ฎี ก า ด ยค ณ ะก รรม ก ารก ฤ ษ ฎี ก าเดຌ  ต งตัๅ งค ณ ะก รรม ก ารพิ ศ ษ ขึๅ น ม า
มีศาสตราจารยຏ ดร.บวรศักดิ่ อุวรรณณ ป็นประธาน คาดวาจะลຌวสรใจละจะสนอสภานิติบัญญัติหงชาติ
ภาย฿นดือนพฤศจิกายน 2561 สวนรางพระราชบัญ ญั ติวิจัยละนวัตกรรม อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
มติ

ทีปไ ระชุมรับทราบ

วาระทีไ 1.1.3

รืไอง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยตามทิศทางการปฏิรปู ประทศ
ประธานจຌง฿หຌทีไประชุมทราบวา สืบนืไองจากทิศทางการปฏิรูปประทศ฿หຌความส้าคัญ
รืไอง การศึกษาปฐมวัย ดังนัๅน พืไอ฿หຌการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ซึไงป็นหลักสูตรทีไเดຌรับความสน฿จละมีผูຌรียนจ้านวนมาก฿นล้าดับตຌน โ จึงควรรับทราบนยบายละ
ผนงานของกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนกีไ ยวกับ ศูนยຏดใ กลใก ดยอาจศึก ษาความป็ นเปเดຌกีไ ยวกับ
ความรวมมือพัฒนาคุณภาพของศูนยຏดใกลใกรวมกับกรมสงสริมการปกครองสวนทຌองถิไนทีไป็นรูปธรรม ดย
หในสมควรชิญ ผูຌทนของกรมสงสริมการปกครองสวนทຌองถิไนน้าสนอนยบายละทิ ศทางการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานของศูนยຏดใกลใก ฿หຌทปีไ ระชุมรับทราบ฿นการประชุมครัๅงตอเป
มติ
ทีไประชุมรับทราบ ละขอชิญ ผูຌทนกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนน้าสนอทิศทาง
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนยຏดใกลใก฿หຌทปีไ ระชุมรับทราบ฿นการประชุมครัๅงตอเป

๎๐
วาระทีไ 1.2
วาระทีไ 1.2.1

รืไองทีไลขานุการจຌง฿หຌทปีไ ระชุมทราบ
รืไ อ ง รายงานภาระงานละกิ จ กรรมของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน฿นช ว งดื อ น
กันยายน – ตุลาคม 2561
สรุปรืไอง
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเดຌ ร วบรวมภาระงานละกิ จ กรรมของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
฿นชวงดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 ดังนีๅ
1. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเดຌ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารครงการ ประจ้ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวางวันทีไ 24 - 27 กันยายน 2561 ณ รงรมเอบิส สเสตຏ ขຌาวสาร วียง฿ตຌ
พืไอพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจ้าป ตามผนปฏิบัติราชการประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.2562
฿หຌกับวิทยาลัยชุมชนทัๅง 20 หง
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌจัดครงการประชุมชิงปฏิบัติการ ทคนิคการขียนประมิน
คางานตามภารกิจของหนวยงาน ระหวางวันทีไ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561 ณ รงรมปริๅนพาลซ
กรุงทพฯ พืไอ฿หຌบุคลากรของส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีความรูຌละสามารถขียนประมินคางานเดຌ
อยางถูกตຌองละสดงคางานทีไ ทຌ จริงเดຌ สอดคลຌองกับต้าหนงละลักษณะของงานมีผูຌขຌารวมครงการ
จ้านวน ๑์ คน
3. พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรกผูຌส้ารใจการศึกษา ประจ้าปการศึกษา ๎๑๒์
3.1 วิทยาลัยชุมชนระนอง วันศุกรຏทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๒ํ ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง
มี นายจตุพจนຏ ปຂยมั ปุตระ ผูຌวาราชการจังหวัดระนอง ป็นประธาน฿นพิธี
3.2 วิท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล วัน สารຏทีไ ๎2 กั น ยายน ๎๑๒ํ ณ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล
มี นายอดินันทຏ ปากบารา ผูຌชวยรัฐมนตรีประจ้านายกรัฐมนตรี ป็นประธาน฿นพิธี
มติ
วาระทีไ 1.2.2

ทีปไ ระชุมรับทราบ

รืไ อ ง ผลการดํ านิ น งานตามพั น ธกิ จสถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน ประจํ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ สิๅนดือนกันยายน 2561
สรุปรืไอง
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฿นการประชุมครัๅงทีไ 9/2561 มืไอวันทีไ 11 กันยายน 2561
เดຌรับทราบผลการด้านินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิๅนดือน
สิงหาคม 2561 ละมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานผลการด้านินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒ํ ณ สินๅ ดือนกันยายน ๎๑๒ํ ฿นการประชุมครัๅงตอเป นัๅน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดท้ารายงานผลการด้านินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สินๅ ดือนกันยายน 2561 ดยสรุปเดຌดงั นีๅ
1. ผลการบิ ก จ า ย฿นภาพรวม ประจ้ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 มี ผ ลการ฿ชຌ จ า ย
งบประมาณ ณ สิๅนดือนกันยายน 2561 จ้านวน 646.1152 ลຌานบาท คิดป็น 88% ของงบประมาณหลัง
อนปลีไยนปลงรายการ ตไา้ กวาปງาหมายทีไรัฐบาลก้าหนด (96%) จ้านกป็น
1.1 รายจายประจ้า จ้านวน 595.7782 ลຌานบาท คิดป็น 95% ตไ้ากวาปງาหมายทีไ
รัฐบาลก้าหนด (98.36%)

๎๑
รัฐบาลก้าหนด (88%)

1.2 รายจายลงทุน จ้านวน 50.3370 ลຌานบาท คิดป็น 45% ตไ้ากวาปງาหมายทีไ

1.3 กั น เวຌ บิ ก หลืไ อ มป บบมี ห นีๅ ผู ก พั น จ้ า นวน 68.0776 ลຌ า นบาท คิ ด ป็ น
9.24% บบเมมีหนีๅผูกพัน จ้านวน 1.4897 ลຌานบาท คิดป็น 0.20%
1.4 คงหลือ จ้านวน 21.4656 บาท คิดป็น 2.91%
2. ผลการด้านินงานตามตัวชีๅวัดระดับผลผลิต/ครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 12
ผลผลิต/ครงการ รวม 21 ตัวชีๅวัด มีตัวชีๅวัดทีได้านินการเดຌตาม/สูงกวาปງาหมาย 19 ตัวชีๅวัด คิดป็น 90.48%
ตไ้ากวาปງาหมาย 2 ตัวชีๅวัด คิดป็น 9.52% ดยมีการปรียบทียบผลการด้านินงานตามพันธกิจ ละการ฿ชຌจายงิน
งบประมาณรายจายประจ้าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านกรายหนวยงาน ดังรายละอียดทีไน้าสนอตอทีไประชุมลຌว
3. ส้าหรับรายงานผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด้านินงานของสถาบัน
วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน ละผลการประมิ น ตามค้ ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการ ประจ้ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561
(ผลการประมินการประกันคุณภาพภาย฿นของวิทยาลัยชุมชน 20 หง) มืไอเดຌรับผลการประมินจากส้านักงาน
ป.ป.ช. ละส้านักงาน ก.พ.ร. อยางป็นทางการลຌว จะรายงานทีไประชุมทราบตอเป
ประดในขຌอสนอนะ
ทีไ ป ระชุม สนอนะวิธีก ารน้ าสนอรายงานผลการด้านิ น งานตามพั น ธกิจ ของสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน฿นครัๅงตอ โ เป วา ควรระบุหตุผลของการบิกจายงบประมาณ กรณีทีไมีผลการบิกจายตไ้ากวา
ปງาหมายทีไ ก้าหนด พืไอ฿หຌป็ นขຌอมูล ฿นการ฿หຌ ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงพั ฒ นางาน฿นป ตอ โ เป ทัๅ งนีๅ
ทีไประชุมมีขຌอสังกตกีไยวกับการจัดท้างบประมาณดຌานการวิจัยวา จากผลการด้านินงานตามพันธกิจดຌาน
การวิจัยทีไผานมา สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌรับจัดสรรงบประมาณคอนขຌางนຌอย จึงสนอนะ฿หຌหารือกรรมการ
สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน (นางสี ล าภรณຏ บั วสาย) กีไ ย วกั บ นวทางการจั ด ท้ างบประมาณตามพั น ธกิ จ
ดຌานการวิจยั ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน฿นอนาคต
มติ

ทีปไ ระชุมมีมติ ดังนีๅ
1. รั บ ทราบผลการด้ านิ นงานตามพั นธกิ จสถาบั นวิทยาลั ยชุ มชน ประจ้ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ สิๅ นดื อ นกัน ยายน 2561 ละ฿หຌ ส ถาบั น วิท ยาลัยชุม ชนน้ าขຌ อสนอนะของสภาสถาบั น
วิทยาลัยชุมชนเปปรับปรุงการรายงานผล฿นครัๅงตอ โ เป
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นางสีลาภรณຏ
บัวสาย) กีไยวกับนวทางการจัดท้างบประมาณตามพันธกิจดຌานการวิจยั ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระบียบวาระทีไ 2 รืไองรับรองรายงานการประชุม ครัๅงทีไ 9/2561
ตามทีไเดຌมี การประชุมสภาสถาบันวิท ยาลัยชุมชน ครัๅงทีไ 9/2561 มืไอวันอังคารทีไ 11
กั น ยายน 2561 ฝຆ า ยลขานุ ก ารเดຌ จั ด ท้ า รายงานการประชุ ม รี ย บรຌ อ ยลຌ ว พรຌ อ มทัๅ ง เดຌ วี ย นจຌ ง ฿หຌ
คณะกรรมการพิจารณากอนหนຌานีๅลຌว จึงสนอทีไประชุมพืไอรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครัๅงทีไ 9/2561
มติ

ทีปไ ระชุมรับรองรายงานการประชุม ครัๅงทีไ 9/2561 ดยเมมีการกຌเข

๎๒
ระบียบวาระทีไ 3 รืไองสืบนืไอง
วาระทีไ 3.1
รืไอง รายงานผลการดํานินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปรืไอง
ตามทีไ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เดຌ มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณ าละมี ม ติ  กีไ ย วกั บ
การด้านินงาน฿นรืไองตาง โ ฝຆายลขานุการเดຌติดตามผลการด้านินงานตามมติสภาสถาบัน ละสรุปน้าสนอ
รายงานผลการด้านินงานตามมติดงั กลาวตอทีไประชุมพืไอปรดทราบนัๅน
ประดในขຌอสนอนะ
ทีไประชุมเดຌสอบถามการรายงานผลการด้านินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลຌวมี
ขຌ อคิ ดหใ น /สนอนะว า ฿หຌ สถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ ม ชนตรวจสอบขຌ อ กฎหมายกีไ ยวกั บ การจั ดล้ าดั บ อาวุ ส฿น
การตงตัๅงรองผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ป็นผูຌรักษาราชการทนผูຌอา้ นวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ละ
รายงาน฿นการประชุมครัๅงตอเป
มติ
ทีไ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ละมอบสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตรวจสอบขຌ อ กฎหมายกีไ ยวกั บ
การจัดล้าดับอาวุส฿นการตงตัๅงรองผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ป็นผูຌรักษาราชการทนผูຌอ้านวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ละรายงาน฿นการประชุมครัๅงตอเป
วาระทีไ 3.2
วาระทีไ 3.3

รืไอง รายงานความคืบหนຌาการสืบหาขຌอทใจจริงผูຌอํานวยการวิท ยาลัยชุมชนยะลา
(วาระลับ)

รืไอง ขอขยายวลาของคณะกรรมการประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไผูຌอํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยะลา
สรุปรืไอง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีค้าสัไงทีไ 44/2561 ลงวันทีไ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ตงตัๅงคณะกรรมการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌอา้ นวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
2. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมี ห นั งสื อ ด วนทีไ สุ ด ทีไ ศธ 0595(3)/2077 ลงวั น ทีไ 18
กรกฎาคม 2561 จຌง฿หຌ นายปกรณຏ ปรีชาวุฒิ ดช จัดท้าอกสารละหลักฐาน฿นการทดลองปฏิ บัติหนຌ าทีไ
ผูຌอา้ นวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พืไอประกอบการพิจารณาประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีผไ ูຌอา้ นวยการวิทยาลัย
ชุมชนยะลา ดย฿หຌสงถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนภาย฿นวันทีไ 18 สิงหาคม 2561 ตอมา นายปกรณຏ ปรีชาวุฒิดช
เดຌมีหนังสือจຌงวาเมสามารถขຌาวิทยาลัยชุมชนยะลาพืไอจัดท้าอกสารหลักฐานดังกลาวเดຌทันตามก้าหนด จึงขอ
ลืไอนการสงอกสารละหลักฐาน฿นการปฏิบัตหิ นຌาทีไผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา จากทีไก้าหนดเวຌดิมภาย฿น
วันทีไ 18 สิงหาคม 2561 ออกเปกอนจนกวาจะมีค้าสัไง฿หຌกลับมาปฏิบัติหนຌาทีไอีกครัๅง ซึไงสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พิจารณาวาวิทยาลัยชุมชนป็นสถานศึกษาละป็นสวนราชการมิเดຌปຂดกัๅน฿หຌบุคคลขอขຌารับการ฿ชຌบริการ พืไอ฿หຌ
การจัดท้าอกสารหลักฐาน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของ นายปกรณຏ ปรีชาวุฒิดช ป็นเปดຌวยความรียบรຌอย สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จึงมีหนังสือถึง นายปกรณຏ ปรีชาวุฒิดช จຌง฿หຌทราบวา สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌจຌง฿หຌวิทยาลัย
ชุมชนยะลาอ้านวยความสะดวกก นายปกรณຏ ปรีชาวุฒิดช ฿นดຌานตาง โ ส้าหรับจัดท้าอกสารละหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ละพืไอประยชนຏของ

๎๓
นายปกรณຏ ปรีชาวุฒิดช จึงเดຌขยายวลาการสงอกสารละหลักฐานทีไจดั ท้าสมบูรณຏลຌวถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ภาย฿นวันทีไ 16 ตุลาคม 2561
3. คณะกรรมการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
฿นการประชุ มครัๅงทีไ 1/2561 มืไอวันทีไ 3 ตุลาคม 2561 เดຌพิจารณาหลักกณฑຏ ละวิธีการประมิน ละ
หตุการณຏทีไนายปกรณຏ ปรีชาวุฒิดช ยังเมเดຌสงอกสารหลักฐานประกอบการประมิน ดังนัๅน พืไอผลประยชนຏ
ของผูຌขຌารับการประมินทีไ สามารถน้ าสนอผลการปฏิ บัติงานทีไ ครบถຌวนตอคณะกรรมการประมิน จึงเดຌนั ด
วันประชุมคณะกรรมการประมิน฿นวันทีไ 26 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา หลังก้าหนด฿หຌ นายปกรณຏ
ปรีชาวุฒิดช สงอกสารละหลักฐานการประมินหนຌาทีไลຌว
นืไ องจากตามความ฿นประกาศสถาบั นวิทยาลั ยชุมชน รืไอง หลั กกณฑຏ ละวิธีการ
ประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชน ก้าหนด฿หຌคณะกรรมการประมินตຌองด้านินการละ
สนอผลการประมินตอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไครบก้าหนดการทดลองปฏิบัติ
หนຌาทีไของผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชน กรณีทีไเมสามารถประมิน฿หຌลຌวสรใจภาย฿นก้าหนด ฿หຌคณะกรรมการ
สนอขอขยายระยะวลาการประมินตอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอีกสามสิบวัน นายปกรณຏ ปรีชาวุฒิดช เดຌรับ
ตงตัๅง฿หຌด้ารงต้าหนงผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มืไอวันทีไ 12 กุมภาพันธຏ 2561 ทดลองปฏิบัติหนຌาทีไ
ครบ 180 วัน มืไอวันทีไ 10 สิงหาคม 2561 ตนืไองจาก฿นการประมินครัๅงนีๅ ป็นการประมิน฿นชวงทีไกิด
หตุการณຏเมปกติ นืไองจากมีการรຌองรียนผูຌรับการประมินหลายรืไอง อีกทัๅงผูຌรับการประมินเมเดຌสงอกสารละ
หลักฐาน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พืไอประกอบการประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไ
ผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาตามระยะวลาทีไก้าหนด ดังนัๅน พืไอสิทธิประยชนຏของผูຌขຌารับการประมิ น
คณะกรรมการประมินจึงสนอทีไประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พืไอพิจารณาขยายระยะวลาการประมินป็น
2 ชวง ชวงรก 30 วัน คือ วันทีไ 10 กันยายน 2561 ถึงวันทีไ 9 ตุลาคม 2561 ชวงทีไ 2 ขอขยายออกเปอีก
30 วัน คือ ตังๅ ตวนั ทีไ 10 ตุลาคม 2561 ถึงวันทีไ 8 พฤศจิกายน 2561
มติ
ทีไประชุมมี มติ หใ นชอบขยายวลาของคณะกรรมการประมินการทดลองปฏิ บัติหนຌาทีไ
ผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 2 ชวง คือ ชวงทีไ 1 ตัๅงตวันทีไ 10 กันยายน 2561 – วันทีไ 9 ตุลาคม
2561 ละชวงทีไ 2 ตังๅ ตวนั ทีไ 10 ตุลาคม 2561 ถึงวันทีไ 8 พฤศจิกายน 2561
ระบียบวาระทีไ 4 รืไองสนอพืไอพิจารณา
วาระทีไ 4.1
รืไอง การขอ฿ชຌ ป ระยชน์ พืๅ น ทีไ ข องสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน (วิท ยาลั ย ชุ ม ชนพิ จิ ต ร
หนวยจัดการศึกษาทับคลຌอ) พืไ อดํานินครงการความรวมมือจัดตัๅงสถานีวิจัย
ละบริการวิชาการดຌานนวัตกรรมกษตร มหาวิทยาลัยนรศวร
สรุปรืไอง
ตามทีไมหาวิทยาลัยนรศวรมีความตຌองการขอ฿ชຌประยชนຏพืๅนทีไของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษาทับคลຌอ) พืไอด้านินครงการความรวมมือจัดตัๅงสถานีวิจัย ละ
บริการวิชาการดຌานนวัตกรรมกษตร นัๅน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌจัดท้าขຌอมูลสนอทีไประชุมประกอบการพิจารณา ฿นประดใน
กีไยวกับ (1) การเดຌมาซึไงทีไดินบริจาค ละสถานะของทีไดินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
หนวยจัดการศึกษาทับคลຌอ) (2) สถานะการ฿ชຌประยชนຏทีไดินจริง ณ ปัจจุบัน (3) ความป็นมาของการขอ฿ชຌ
ประยชนຏทีไ ดินบริจาคของสถาบันวิท ยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษาทับคลຌอ) จาก
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หน ว ยงานทีไ กีไ ย วขຌ อ ง (4) ขຌ อ กฎหมาย/ระบี ย บทีไ กีไ ย วขຌ อ ง (5) รายละอี ย ดครงการความร ว มมื อ ฯ
(6) นวทางการด้านินการอนุญ าต฿หຌ ม หาวิท ยาลัยนรศวร฿ชຌประยชนຏ ทีไ ดิน (7) ขຌอคิดหใ นบืๅ องตຌน ของ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง (8) ขຌอพิจารณาบืๅองตຌนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (9) ขຌอมูลพืๅนฐานละการด้านินงาน
ตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพิจตร ดังรายละอียดอกสารประกอบวาระทีไนา้ สนอตอทีไประชุมลຌว
การพิจารณา
ทีปไ ระชุมเดຌอภิปรายกีไยวกับการขอ฿ชຌประยชนຏพืๅนทีไของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัย
ชุมชนพิจติ ร หนวยจัดการศึกษาทับคลຌอ) พืไอด้านินครงการความรวมมือจัดตัๅงสถานีวิจัย ละบริการวิชาการ
ดຌ านนวัต กรรมกษตร มหาวิ ท ยาลั ย นรศวร ลຌ ว มี ค วามหใ น บ งออกป็ น 2 ประดใ น คื อ ประดใ น ทีไ 1
ผูຌมีอ้านาจ฿หຌ฿ชຌประยชนຏทีไดิน ละประดในทีไ 2 ความชัดจนทีไป็นรูปธรรมของครงการความรวมมือจัดตัๅง
สถานีวิจัย ระหวางมหาวิทยาลัยนรศวร ละวิทยาลัยชุมชนพิจิตรทีไจะสามารถสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน฿นพืๅนทีไเดຌอยางทຌจริง ดังนัๅน พืไอ฿หຌกิดความรอบคอบ฿นการพิจารณา฿หຌความหในของทีไประชุม
จึงสนอนะสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา฿หຌชัดจน฿นขຌอกฎหมายกีไยวกับ
ผูຌถือครองกรรมสิทธิ่฿นพืๅนทีไของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษาทับคลຌอ) ละ
ผูຌมีอ้านาจ฿หຌ฿ชຌประยชนຏพืๅนทีไดังกลาว พืไอ฿ชຌประกอบการพิจารณา฿หຌมหาวิทยาลัยนรศวร฿ชຌประยชนຏพืๅนทีไ
฿นการด้านินครงการความรวมมื อจัดตัๅงสถานี วิจัยละบริการวิชาการดຌานนวัตกรรมกษตรป็นเปอย าง
รอบคอบตอเป
มติ
ทีไประชุมมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา฿หຌชัดจน฿น
ขຌอกฎหมายกีไยวกับผูຌถือครองกรรมสิทธิ่฿นพืๅนทีไของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัด
การศึกษาทับคลຌอ) ละผูຌมีอ้านาจ฿หຌ฿ชຌประยชนຏพืๅนทีไดังกลาว พืไอ฿ชຌประกอบการพิจารณา฿หຌมหาวิทยาลัย
นรศวร฿ชຌประยชนຏพืๅนทีไ฿นการด้านินครงการความรวมมือจัดตัๅงสถานีวิจัยละบริการวิชาการดຌานนวัตกรรม
กษตรป็นเปอยางรอบคอบ ฿นการประชุมตอเป
วาระทีไ 4.2

รืไอง รายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปรืไอง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฿นการประชุมครัๅงทีไ 9/2561 มืไอวันทีไ 11 กันยายน
2561 เดຌรับทราบผลการประชุมประดในปัญ หาการด้านินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลຌวมีมติมอบ
สถาบัน วิท ยาลัยชุมชนรายงานผลสถิติการจัดการศึ กษาตามพั นธกิจของสถาบั น วิท ยาลัยชุม ชนละสนอ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน฿นการประชุมตอเป
2. การจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.1 หลั กสู ตรอนุ ป ริ ญ ญา ป็ น เปตามกณฑຏ ม าตรฐานหลั กสู ตรระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา
พ.ศ. 2548 ฿ชຌระยะวลารียน 3 ป
2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ละหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัๅนสูง (ปวส.) ด้านินการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฿ชຌระยะวลารียน
3 ป
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2.3 หลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรสถาบั น วิท ยาลัยชุม ชน ป็ น เปตามระบี ยบสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน วาดຌวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
฿ชຌระยะวลารียน 1 ป หรือ 2 ป
2.4 หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิท ยาลัยชุมชน ป็นเปตามระบี ยบสถาบันวิท ยาลัย
ชุมชน วาดຌวยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2561 ฿ชຌระยะวลารียน 6
ดือน หรือ 1 ป
2.5 หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ป็นเปตามระบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดຌวยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
2.6 หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรฝຄกอบรมระยะสัๅน) ป็นหลักสูตรทีไวิทยาลัยชุมชน
พัฒนาดย฿ชຌกระบวนการ DACUM (Development A Curriculum) ละการจัดกระบวนการรียนรูຌรวมกับ
ชุ ม ชน฿นลั ก ษ ณ ะ Area-based มี ห ลากห ลายป ระภ ท จ้ า น กออกเดຌ  ป็ น กลุ ม ส ง สริ ม อาชี พ
กลุมคอมพิวตอรຏ กลุมพัฒนาคุณ ภาพชีวิต/ศักยภาพชุมชน กลุมภาษา กลุมสุขภาพ ฯลฯ ระยะวลาอบรม
ตังๅ ต 6 - 200 ชัไวมง
3. ฿นการนีๅ สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌจัดท้าขຌอมูลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชน ยຌอนหลัง 10 ป (พ.ศ. 2551 – 2560) ดยสรุปเดຌดงั นีๅ
3.1 การจั ดการศึ กษาหลั กสู ตรอนุ ปริ ญญา ปั จจุ บั นจั ดหลั กสู ตรตามกณฑຏ มาตรฐาน
หลั กสู ตรระดั บอนุ ปริ ญญา พ.ศ. 2548 รวม 20 สาขาวิ ชา จั ดการรียนการสอน฿นวิ ทยาลั ยชุ มชน 20 ห ง
มีนักศึ กษาขຌา฿หม฿นชวง 10 ป รวมจ้านวน 67,570 คน สาขาวิชาทีไมีนั กศึกษามากทีไ สุด คือ ดยรียงล้าดั บ
นักศึกษาจากมาก – นຌอย 5 สาขาวิชา เดຌก สาขาวิชาการปกครองทຌองถิไน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
คอมพิวตอรຏธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทัไวเป ละสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มืไอพิจารณาจากสถิติจ้านวนนักศึกษา
ขຌา฿หม฿นชวง 10 ป ลຌวพบวา มีนวนຌมลดลงรืไอย โ ดยฉลีไยภาพรวมลดลงรຌอยละ 3.71 มืไอพิจารณาจาก
ผูຌส้ารใจการศึกษาทียบกับนักศึกษาขຌา฿หม฿นปการศึกษา 2553 – 2560 มีจ้านวนผูຌส้ารใจการศึกษา 30,718
คน (จากนักศึกษาขຌา฿หม 56,266 คน) มีอตั รานักศึกษาทีไออกกลางคันฉลีไยรຌอยละ 45.41
3.2 การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ละประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัๅนสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชนพิจติ ร ละอุทยั ธานี
3.2.1 หลักสูตร ปวส. จัดการรียนการสอน฿นวิทยาลัยชุมชน 2 หง มีนักศึกษาขຌา
฿หม฿นชวง 10 ป รวมจ้านวน 4,315 คน มืไอพิจารณาจากสถิติจ้านวนนักศึกษาขຌา฿หม฿นชวง 10 ป ลຌวพบวา
จ้านวนนักศึกษา ปวส. ยังคงทาดิม (ลดลงฉลีไยเมถึงรຌอยละ 1.00)
3.2.2 หลักสูตร ปวช. จัดการรียนการสอน฿นวิทยาลัยชุมชน 2 หง มีนักศึกษาขຌา
฿หม฿นชวง 10 ป รวมจ้านวน 13, 616 คน มืไอพิจารณาจากสถิติจ้านวนนักศึกษาขຌา฿หม฿นชวง 10 ป ลຌวพบวา
จ้านวนนักศึกษาลดลงฉลีไยรຌอยละ 12.21
3.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผูຌรับบริการตัๅงตปการศึกษา
2553 - 2561 ฿นวิทยาลัยชุมชน 4 หง รวมจ้านวน 421 คน หลักสูตรทีไจดั การรียนการสอน เดຌก หลักสูตร
พนั ก งานสุ ข ภาพชุ ม ชน หลั ก สู ต รการส ง สริ ม สุ ข ภาพผูຌ สู ง อายุ หลั ก สู ต รผูຌ ดู  ลผูຌ พิ ก าร ละหลั ก สู ต ร
ผูปຌ ระกอบการผลิตภัณฑຏเมຌ
3.4 หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรฝຄกอบรมระยะสัๅน)
3.4.1 ผูຌรับบริการ มีผูຌรับบริการ฿นชวง 10 ป (พ.ศ. 2551 – 2560) จ้านวน
284,181 คน
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3.4.2 หลักสูตรทีไมีผูຌรียนมากทีไสุด 3 อันดับรก จากขຌอมูล฿นป พ.ศ. 2560
เดຌก หลักสูตรการท้าอาหาร – ขนมพืไอธุรกิจ หลักสูตรการท้าขนมอบ ละหลักสูตรบกอรีไ
การพิจารณา
ทีไประชุมเดຌอภิปรายกีไยวกับรายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนลຌว มีขอຌ คิดหใน/ขຌอสนอนะ ดังตอเปนีๅ
1. มืไอพิจารณาขຌอมูลบบสอบถามผูຌส้ารใจการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสดง฿หຌหในวา
สาหตุหลักของนักศึกษาออกกลางคัน คือ การดูลครอบครัว มีปัญหาคา฿ชຌจาย฿นการศึกษา ละเมสามารถ
บริห ารวลาเปรีย นเดຌ ซึไ งป็ น ลั กษณะทีไ กิ ด ขึๅน กับ วิท ยาลัยชุม ชนทัไ วลก ดั งนัๅ น สนอ฿หຌ ก้าหนดรูป บบ
การรียนการสอนบบออนเลนຏ กลุมผูຌรียน฿หม ละวลาการจัดการรียนการสอน฿หม นอกจากนีๅ ฿หຌปรับปรุง
หลักสูตรตาง โ ฿หຌมีความหลากหลาย ละสามารถสนองความตຌองการของผูຌรียนละตลาดรงงานดยนຌน
ดຌานการพัฒนาทักษะละอาชีพ ทังๅ นีๅจะตຌองเมละลยคุณภาพของการจัดการรียนการสอน
2. ฿หຌ วิคราะหຏ ผ ลสถิติการจั ดการศึกษาของสถาบั น วิท ยาลัยชุม ชน ทีไ สดง฿หຌ หใ น ถึง
สาขาวิชาทีไป็นความตຌองการของผูຌรียนวามีนวนຌมทีไพิไมขึๅนหรือลดลง ละดຌานคุณภาพของหลักสูตร พืไอ
ก้าหนดนยบายรองรับการท้างานบบชิงรุกพืไอพัฒ นาวิทยาลัยชุมชน฿หຌป็นทีไรูຌจักอยางกวຌางขวาง ทัๅงนีๅ
อาจจะน้ าผลการวิคราะหຏ เปผนวกกั บ ยุท ธศาสตรຏส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนระยะ 20 ป ละ฿หຌ มี ก ลุ ม งาน
รับผิดชอบจัดท้าฐานขຌอมูลสถิติการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน฿หຌป็นระบบ ครอบคลุมหลักสูตร
ระยะสัๅนดຌวย ละ฿หຌมรี ะบบการก้ากับ ติดตามอยางตอนืไอง
มติ
ทีไประชุมมีมติ฿หຌสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัด฿หຌมีกลุมงานรับผิดชอบจัดท้าฐานขຌอมูลสถิติ
การจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฿หຌป็นระบบ ครบถຌวน ครอบคลุมทัๅงหลักสูตรระยะสัๅน วิคราะหຏ
สถิตินวนຌมการพิไม/ลด สาหตุการออกกลางคันของนักศึกษาทีไทຌจริง ป็นขຌอสนอประกอบการตัดสิน฿จ
ชิงนยบาย฿นการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการรียนการสอนทีไตอบจทยຏความตຌองการของผูຌรียน฿หຌทันตอ
สภาวะการปลีไยนปลงของลกปัจจุบัน สนอตอทีไประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วาระทีไ 4.3

รืไอง กรอบการจัดการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปรืไอง
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๎๑๑๔ มาตรา 27 ผูຌอ้านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนมีอ้านาจหนຌาทีไ (1) บริหารกิจการของสถาบัน฿หຌป็นเปตามนยบายวัตถุประสงคຏของสถาบัน
ละป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ ละประกาศของทางราชการละของสถาบัน (2) จัดท้า
ผนพัฒนาสถาบัน ดูล฿หຌมกี ารปฏิบัติตามนยบายละผนงาน รวมทัๅงติดตามประมินผลการด้านินงานของ
สถาบัน ละ (๏) จัดท้างบประมาณรายรับละงบประมาณรายจายพืไอสนอตอสภาสถาบัน
2. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน วงงินทัๅงสิๅน จ้านวน 710.6490 ลຌานบาท (จใดรຌอยสิบลຌานหกสนสีไหมืไนกຌาพันบาทถຌวน) ภาย฿ตຌ
8 ผนงาน 13 ผลผลิต/ครงการ น้าสงผลผลิตตามงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรร จ้านวน 23 ตัวชีๅวัด ดังนีๅ
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2.1 งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
จ้านกตามผนงานบุ ค ลากรภาครัฐ 35.87% ผนงานพืๅ น ฐาน ผนงานยุทธศาสตรຏ 2.09% ผนงาน
บูรณาการ 3.90% ละผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนทีไระดับภาค 1.26%
2.2 งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
จ้านกตามผนงานละงบรายจาย 5 งบรายจาย คือ งบบุ ค ลากร 29.79% งบด้ านิ นงาน 39.12%
งบลงทุน 17.22% งบอุดหนุน 2.51% ละงบรายจายอืไน 11.35%
2.3 งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
จ้านกตาม 4 พันธกิจ ละคา฿ชຌจายดຌานบุคลากร มีสัดสวนดังนีๅ คือ ดຌานการจัดการศึกษา 56.6% ดຌาน
การวิจัย 0.31% ดຌานการบริการวิชาการ 8.42% ดຌานการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 0.21% ละคา฿ชຌจาย
ดຌานบุคลากร 35.00% (กรณีทีไเมรวมคา฿ชຌจายดຌานบุคลากร จะมีสัดสวน 4 พันธกิจ ทากับ จัดการศึกษา
86.24% : วิจัย 0.48% : บริการวิชาการ 12.95% : ท้านุบ้ารุงฯ 0.32%)
3. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเดຌ จั ด ท้ า กรอบการจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจ้ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฿นภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดย฿ชຌปัจจัยตัวปรตาง โ ฿นการพิจารณา
ประกอบการประมาณการคา฿ชຌจายตลอดปงบประมาณ ประกอบดຌวย (1) ครงสรຌางทางกายภาพ เดຌ ก
อาคาร หน ว ยทีไ ฿หຌ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา/บริ ก ารทางวิ ช าการ฿นพืๅ น ทีไ หน ว ยจั ด การศึ ก ษา ฯลฯ ป็ น ตຌ น
(2) ปງ า หมายการรั บ นั ก ศึ ก ษา/ผูຌ รั บ บริ ก ารทางวิ ช าการ (3) จ้ า นวนนั ก ศึ ก ษา/ผูຌ รั บ บริ ก ารทางวิ ช าการ
(4) จ้ า นวนบุ ค ลากรประภทต า ง โ เดຌ  ก ผูຌ บ ริ ห ารภาคนอกราชการ ครู พนั ก งานราชการ กรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชน สรุปกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ละเดຌกรอบ
การจัดสรรงบประมาณ
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะจัดท้าผนปฏิบัติราชการประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 หง ละส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน) ฿นภาพรวม ป็น
การวางผน฿ชຌจา ยงินงบประมาณตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
฿นขຌอ 1 ละงินรายเดຌสบทบ฿นสวนทีไเดຌรับจัดสรรงบประมาณเมพียงพอ พืไอการบรรลุปງาหมายตัวชีๅวัดตาม
ผลผลิต/ครงการ 23 ตัวชีๅวัด จ้านกตาม 4 พันธกิจ คือ ดຌานการจัดการศึกษา ดຌานการวิจัย ดຌานการบริการ
วิชาการ ละดຌานการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
ดังรายละอียดอกสารประกอบวาระทีไนา้ สนอตอทีไประชุมลຌว
การพิจารณา
ทีไประชุมพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข อ งส ถ าบั น วิ ท ย าลั ย ชุ ม ช น  ลຌ ว มี ขຌ อ ส น อ  น ะ ว า฿หຌ น้ าขຌ อ ส น อ  น ะ ข อ งส ภ าส ถ าบั น ฿น
การพิ จารณาวาระทีไ 4.2 ฿นขຌอสนอชิงนยบาย฿นการปรับ ปรุงหรือพั ฒ นาคุณ ภาพการจั ดการศึ ก ษา฿หຌ
สามารถตอบจทยຏความตຌองการของผูຌรียน฿หຌทันตอสภาวะการปลีไยนปลง฿นลกปัจจุบัน ดยอาจก้าหนด
สั ด ส วนการจั ด สรรงบประมาณวงงิน 5 – 10% พืไ อ ฿ชຌ ฿นการบู รณาการ฿นการพั ฒ นานวัต กรรมทีไ ฿ชຌ ฿น
การสงสริมการจัดการรียนการสอนหรือหลักสูตรรูปบบ฿หม โ
มติ
ทีไประชุมหในชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดย฿หຌสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้านินการปรับปรุงตามขຌอสนอนะของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนละ฿หຌป็นเปตามยุทธศาสตรຏสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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วาระทีไ 4.4

รืไอง การตงตัๅงคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน ละตาก
ทนตําหนงทีไวางลง
สรุปรืไอง
1. นายวรชษฐ ตຎชะรัก กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน เดຌลาออก
จากต้าหนง ตังๅ ตวนั ทีไ 1 มีนาคม 2561
2. นายประพั ฒ นຏ ชืๅอเทย กรรมการผูຌ ทนสถาบั นอุดมศึกษา สภาวิทยาลั ยชุ มชนตาก
เดຌลาออกจากต้าหนง ตังๅ ตวนั ทีไ 31 กรกฎาคม 2561
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบลຌว ตามความ฿นขຌอ 7 หงขຌอบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน วาดຌวยจ้านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักกณฑຏละวิธีการเดຌมาซึไงกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๎๑๑๔
ก้าหนด฿หຌสภาสถาบันตงตัๅงคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนีๅ
(1) กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ ซึไงลือกกันอง หรือผูຌทีไสภาสถาบันมอบหมาย
จ้านวนหนึไงคน ป็นประธาน
(2) ผูຌทรงคุณวุฒิ ซึไงสภาวิทยาลัยชุมชนลือก จากบุคคลทีไมีความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับ
วิทยาลัยชุมชนป็นอยางดี ละป็นทีไยอมรับ฿นชุมชนละสังคมทีไสภาวิทยาลัยจังหวัดนัๅนลือก จ้านวนสองคน
ป็นกรรมการ
(3) ผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความขຌา฿จ ละมีประสบการณຏกีไยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน
ทีสไ ภาสถาบันตงตัๅง จ้านวนหนึไงคน ป็นกรรมการ
(4) ผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ป็นกรรมการละลขานุการ
บัดนีๅ สภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน ละตาก เดຌสนอชืไอผูຌทรงคุณวุฒิ ซึไงมีความรูຌความ
ขຌา฿จกีไยวกับวิทยาลัยชุมชนป็นอยางดี ละป็นทีไยอมรับ฿นชุมชนละสังคมทีไสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนัๅน
ลือก จ้านวนสองคน ป็นกรรมการตามองคຏประกอบของกรรมการ฿นขຌอ (2) ดังนีๅ
วิทยาลัยชุมชน
กรรมการ (สภาวิทยาลัยลือก)
กรรมการ (สภาวิทยาลัยลือก)
มฮอ งสอน
นายรอน ฿จกันทา
พันต้ารวจทจักรຏ สายกຌว
ตาก
นายชวพันธຏ ชวจริญพันธຏ
นายปຂยะศักดิ่ ตัณฑຏจริญรัตนຏ
ดังนัๅน จึงสนอทีไประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพืไอพิจารณาสนอรายชืไอ฿นการตงตัๅง
ป็นกรรมการตามองคຏประกอบขຌอ (1) ละขຌอ (3)
การพิจารณา
ทีไประชุมพิจารณาการตงตัๅงคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน
ละตาก ทนต้าหนงทีไวา งลง ดังนีๅ
1. สนอชืไอกรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ พืไอท้าหนຌาทีไประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน ละตาก ดังนีๅ
(1) นายพทยຏพิ ชฐ บัญญัติ
ป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน ละตาก
หในชอบ฿นหลักการ฿หຌประธานคณะกรรมการสรรหาสนอชืไอผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความ
ขຌ า ฿จ ละมี ป ระสบการณຏ กีไ ย วกั บ ภารกิ จ ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พืไ อ ท้ า หนຌ าทีไ ก รรมการสรรหากรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนมฮอ งสอน ละตาก

๏๏
2. หในชอบรายชืไอผูຌทรงคุณวุฒิ ทีไสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนัๅนลือก จ้านวนสองคนป็น

กรรมการ
วิทยาลัยชุมชน
มฮอ งสอน
ตาก
มติ
ต้าหนงทีไวา ง

กรรมการ (สภาวิทยาลัยลือก)
นายรอน ฿จกันทา
นายชวพันธຏ ชวจริญพันธຏ

กรรมการ (สภาวิทยาลัยลือก)
พันต้ารวจทจักรຏ สายกຌว
นายปຂยะศักดิ่ ตัณฑຏจริญรัตนຏ

ทีปไ ระชุมมีมติ ดังนีๅ
1. หในชอบ฿หຌสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้านินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนทน

2. หในชอบตงตัๅงคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ดังนีๅ
2.1 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน ทนต้าหนงทีไวา งลง ดังนีๅ
2.1.1 นายพทยຏพิ ชฐ บัญญัติ
ประธานกรรมการ
2.1.2 นายรอน ฿จกันทา
กรรมการ
2.1.3 พันต้ารวจทจักรຏ สายกຌว
กรรมการ
2.1.4 ...........................................
กรรมการ
2.1.5 ผูຌอา้ นวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการละลขานุการ
2.2 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ทนต้าหนงทีไวา งลง ดังนีๅ
2.2.1 นายพทยຏพิ ชฐ บัญญัติ
ประธานกรรมการ
2.2.2 นายชวพันธຏ ชวจริญพันธຏ
กรรมการ
2.2.3 นายปຂยศักดิ่ ตัณฑຏจริญรัตนຏ
กรรมการ
2.2.4 ...........................................
กรรมการ
2.2.5 ผูຌอา้ นวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการละลขานุการ
ทัๅ ง นีๅ ม อบ฿หຌ ป ระธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน (นายพทยຏ พิ ชฐ บั ญ ญั ติ )
สนอชืไอกรรมการล้าดับทีไ 2.1.4 ละ 2.2.4 ดย฿หຌสถาบันวิทยาลัยชุมชนสนอนายกสภาสถาบันลงนาม฿น
ค้าสัไงตอเป
วาระทีไ 4.5

รืไอง การตงตัๅงคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปรืไอง
1. ทีไประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครัๅงทีไ 8/2561 มืไอวันทีไ 14 สิงหาคม 2561
หใ น ชอบยุ ท ธศาสตรຏ สถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ มชน ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ดย฿นยุ ท ธศาสตรຏ ทีไ 1
การบริหารจัดการชิงรุก ละธรรมาภิบาล ปງาหมายทีไ 1.2 ฿หຌมีระบบบริหารจัดการชิงรุก ละการ฿หຌบริการทีไดี
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก้ าหนด฿หຌ มี  นวด้ านิ น การพั ฒ นาระบบทคนลยี ส ารสนทศพืไ อ การบริ ห ารจั ดการทีไ มี
ประสิทธิภาพ
2. นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ละสถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌมีการประชุมหารือถึง
รืไอง การปรับปรุงระบบบริหารจัดการชิงรุก ดยน้าระบบทคนลยีสารสนทศทีไสถาบันวิทยาลัยชุมชนทีไมี
อยูดิม ละจะพัฒนาระบบ฿หຌสอดคลຌองกับภาระงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนมากขึๅน ทัๅง฿นดຌานการบริหาร
จัด การ ละดຌา นการจัด การรีย นการสอน ดังนัๅน จึงหใน ควรตงตัๅง อนุก รรมการพัฒ นาระบบทคนลยี
สารสนทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดยมีองคຏประกอบของอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิทัๅงภาย฿นละภายนอก

๏๐
รวมทัๅงผูຌ ทนจากวิท ยาลัยชุม ชน ทัๅงนีๅเดຌชิญ ผูຌ ทนจากส้านัก งานพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล ส้านักงานพัฒ นา
วิท ยาศาสตรຏ ละทคนลยี หง ชาติ (สวทช.) มหาวิท ยาลัย ศรีป ทุม ละจุฬ าลงกรณຏม หาวิท ยาลัย
มีรายนามตอเปนีๅ
(1) นางสิริกร มณีรินทรຏ
ทีไปรึกษา
(2) รองศาตราจารยຏฐาปนียຏ ธรรมมธา
ประธานอนุกรรมการ
(3) นายศักดิ่ สกขุนทด
อนุกรรมการ
(4) นายบุญลิศ อรุญพิบูลยຏ
อนุกรรมการ
(5) นายวรสรวง ดวงจินดา
อนุกรรมการ
(6) ผูຌชวยศาสตราจารยຏอนุชัย ธีระรืองชัยศรี
อนุกรรมการ
(7) นายจริญชัย วงษຏจนิ ดา
อนุกรรมการ
(8) นายชาญวิทยຏ ตธนะคุณ
อนุกรรมการละลขานุการ
(9) จຌาหนຌาทีไสา้ นักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผูຌชวยลขานุการ
(10) จຌาหนຌาทีไสา้ นักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผูຌชวยลขานุการ
ดย฿หຌมีอ้านาจหนຌาทีไ ก้าหนดผนยุท ธศาสตรຏก ารพัฒ นาระบบทคนลยีสารสนทศของสถาบัน วิท ยาลัย
ชุมชน ละสนอนะการน้าระบบทคนลยีส ารสนทศมา฿ชຌ฿นดຌานการบริห ารจัดการ ละดຌานการจัด
การรียนการสอนกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
การพิจารณา
ที ไป ระชุม เดຌพ ิจ ารณารายชื ไอ คณะอนุ กรรมการพั ฒนาระบบทคนลยี สารสนทศสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน ดยสนอพิไมรายชืไอ ผูຌ ทนจากวิท ยาลัยชุมชนทัๅง 4 ภาคทีไมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นระบบ
ทคนลยีสารสนทศ
มติ
ทีไประชุมหในชอบตงตัๅ งคณะอนุกรรมการพั ฒ นาระบบทคนลยีสารสนทศสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน ดยมีองคຏประกอบของอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิทัๅงภาย฿นละภายนอก ละผูຌทนจากวิทยาลัย
ชุมชนทัๅง 4 ภาค ทีไมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นระบบทคนลยีสารสนทศ มีรายนามตอเปนีๅ
(1) นางสิรกิ ร มณีรินทรຏ
ทีปไ รึกษา
(2) รองศาตราจารยຏฐาปนียຏ ธรรมมธา
ประธานอนุกรรมการ
(3) นายศักดิ่ สกขุนทด
อนุกรรมการ
(4) นายบุญลิศ อรุญพิบูลยຏ
อนุกรรมการ
(5) นายวรสรวง ดวงจินดา
อนุกรรมการ
(6) ผูຌชวยศาสตราจารยຏอนุชัย ธีระรืองชัยศรี
อนุกรรมการ
(7) นายจริญชัย วงษຏจนิ ดา
อนุกรรมการ
(8) นายชาญวิทยຏ ตธนะคุณ
อนุกรรมการละลขานุการ
(9) จຌาหนຌาทีไสา้ นักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผูຌชวยลขานุการ
(10) จຌาหนຌาทีไสา้ นักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผูຌชวยลขานุการ
ละสถาบันวิทยาลัยชุมชนสนอนายกสภาสถาบันตอเป

๏๑
วาระทีไ 4.6

รืไอง ขอปรับปรุงรายชืไอคณะอนุกรรมการรางขຌอบังคับ ปรับปรุง ละกຌเขขຌอบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปรืไอง
ตามค้าสัไงสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทีไ 52/๎๑๒0 ลงวันทีไ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๎๑๒0 ตงตัๅง
คณะอนุกรรมการรางขຌอบังคับ ปรับปรุง ละกຌเขขຌอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถาบันวิท ยาลัยชุมชนพิจารณาลຌว พืไอ฿หຌการด้านินงาน฿นรืไองดังกลาวป็นเปดຌวย
ความรียบรຌอยมีประสิทธิภาพ จึงสนอ฿หຌมีการปรับปรุงรายชืไอคณะอนุกรรมการรางขຌอบังคับ ปรับปรุง ละ
กຌเขขຌอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
การพิจารณา
ทีไประชุมเดຌพิจารณารายชืไอคณะอนุกรรมการรางขຌอบังคับ ปรับปรุง ละกຌเขขຌอบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดยสนอ฿หຌพิไมรายชืไอ นายทิวากร หลาลือชา
มติ
ทีไประชุมหในชอบการขอปรับปรุงรายชืไอคณะอนุกรรมการรางขຌอบังคับ ปรับปรุง ละ
กຌเขขຌอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนีๅ
(1) ผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายพทยຏพิ ชฐ บัญญัติ
อนุกรรมการ
(3) นายอภาส ขียววิชัย
อนุกรรมการ
(4) ผูຌชวยศาสตราจารยຏประสริฐ จริยานุกูล
อนุกรรมการ
(5) นางนงนຌอย พัวพัฒนกุล
อนุกรรมการ
(6) นายน้าชัย กฤษณาสกุล
อนุกรรมการ
(7) นายพิชษฐ ตรีพนากร
อนุกรรมการ
(8) ผูຌชวยศาสตราจารยຏวุฒินนั ทຏ รามฤทธิ่
อนุกรรมการ
(9) ผูຌชวยศาสตราจารยຏประยูร ด้ารงรักษຏ
อนุกรรมการ
(10) นายทิวากร หลาลือชา
อนุกรรมการ
(11) ผูຌอ้านวยการกอง/หนวยงาน
อนุกรรมการ
หรือผูຌทเีไ ดຌรับมอบหมาย จ้านวน 2 คน
(12) นายจริญชัย วงษຏจนิ ดา
อนุกรรมการละลขานุการ
(13) จຌาหนຌาทีไสา้ นักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผูຌชวยลขานุการ
(14) จຌาหนຌาทีไสา้ นักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผูຌชวยลขานุการ
ละสถาบันวิทยาลัยชุมชนสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตอเป
วาระทีไ 4.7

รืไอง ผลการประมินการทดลองปฏิบัตหิ นຌาทีไของผูຌอํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจติ ร
สรุปรืไอง
ตามค้าสัไงสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทีไ 52/๎๑๒1 ลงวันทีไ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๎๑๒1
ตงตัๅงคณะกรรมการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌอา้ นวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร นัๅน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอรียนวา คณะกรรมการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไของ
ผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เดຌด้านินการประมินตามหลักกณฑຏละวิธีการทีไก้าหนดเวຌ฿นประกาศของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดยเดຌสืบหาขຌอมูลจากสภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ละพิจารณา

๏๒
จากหลักฐานตามบบประมิน การประมินผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีผลการประมินผานกณฑຏ
การประมิน
มติ
ทีไประชุมหในชอบ฿หຌ นายวิชัย ชวนรักษาสัตยຏ ผานการประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไ
ของผูຌอา้ นวยการวิทยาลัยชุมชนพิจติ ร ตามขຌอคิดหในของคณะกรรมการประมินฯ
วาระทีไ 4.8

รืไอง ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาอุทธรณ์คาํ สัไงลงทษทางวินัยอยางรຌายรง
สรุปรืไอง
1. นายสมคิด สายวว ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ต้าหนงครู วิทยฐานะครู
ช้านาญการ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อดีตผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ถูกสอบสวนวินัยอยางรຌายรง
นืไองจากมีพฤติการณຏชืไอวาทุจริตหรือมีการ฿ชຌอา้ นาจหนຌาทีไดยมิชอบ กรณีการจຌางหมาบริการจัดท้ารถคลืไอนทีไ
เอทีคอนฟอรຏรຌนทຏ ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ดยทีไประชุม อ.ก.ค.ศ. ส้านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ฿นการ
ประชุมครัๅงทีไ 6/2553 มืไอวันทีไ 10 กันยายน 2553 เดຌพิจารณามติของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยาง
รຌายรง ดยเดຌชิญประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรຌายรง ละผูຌทีไกีไยวขຌองมา฿หຌขຌอมูลพิไมติมลຌว
มีมติสอดคลຌองกับคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรຌายรงวา นายสมคิด สายวว กระท้าผิดฐานปฏิบัติหรือ
ละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไราชการดยมิชอบ พืไอ฿หຌตนองหรือผูຌอืไนเดຌรับประยชนຏทีไมิควรเดຌ ป็นการทุจริตตอ
หนຌาทีไราชการ ป็นความผิดวินัยอยางรຌายรง ตามมาตรา 84 วรรคสาม หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการ
ครูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 ละทีไกຌเขพิไมติม จึงลงทษเล นายสมคิด สายวว ออกจากราชการ
2. นายสมคิด สายวว เดຌยืไนอุทธรณຏตอ ก.ค.ศ. ดยส้านักงาน ก.ค.ศ. เดຌลงรับรืไองมืไอวันทีไ
7 มกราคม 2554 ละส้ านั กงานก.ค.ศ. เดຌ มี หนั งสื อส้ านั กงาน ก.ค.ศ. ทีไ ศธ 0206.9/517 ลงวันทีไ 28
มิถุนายน 2560 รืไอง การพิจารณาอุทธรณຏ ถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน จຌงวาอ้านาจ฿นการพิจารณาอุทธรณຏ ป็น
อ้านาจของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือทีไศธ 0595 (1)/2187 ลงวันทีไ 5 กรกฎาคม 2560
ถึงส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หารือวา สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือ คณะกรรมการพิจารณา
วินิ จฉัยอุ ทธรณຏ ละรຌองทุ กชຏ ( ก.อ.ร.) มี อ้านาจหนຌ าทีไ ฿นการพิ จารณาอุทธรณຏ ค้าสัไ งเล ออกจากราชการของ
นายสมคิ ด สายวว ซึไ งส้ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเดຌ มี ห นั งสื อ ด ว นทีไ สุ ด ทีไ ศ ธ 0595(2)
1.10/8198 ลงวันทีไ 16 สิงหาคม 2561 จຌงวา สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีฐานะป็นองคຏกรกลางบริหารงาน
บุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามความ฿นมาตรา 6 หงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
จึงมีอ้านาจหนຌาทีไ฿นการบริหารงานบุคคลทียบเดຌกับ ก.ค.ศ. ละมีอ้านาจ฿นการพิจารณาอุทธรณຏของ นายสมคิด
สายวว
4. สถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ ม ชนพิ จารณาพืไ อ฿หຌ กิ ดความรอบคอบ฿นการสนอสภาสถาบั น
วิทยาลัยชุมชนพืไ อพิ จารณารืไอง การอุ ทธรณຏ ของนายสมคิด สายวว จึ งหใ นควรต งตัๅ งคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาอุทธรณຏรอຌ งทุกขຏ ดยมีรายชืไอดังนีๅ
(1) นายถนอม อินทรก้านิด
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายพทยຏพิ ชฐ บัญญัติ
อนุกรรมการ
(3) ศาสตราจารยຏสนุ ทร มณีสวัสดิ่
อนุกรรมการ
(4) นายสรวิชิต ทองบัวบาน
อนุกรรมการ
(5) นายสุบรรณ เชยศิริชติ
อนุกรรมการ

๏๓
(6) ผูຌชวยศาสตราจารยຏวุฒินนั ทຏ รามฤทธิ่
(7) นางสาวพใญนภา นักฆຌอง
(8) จຌาหนຌาทีไสา้ นักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(9) จຌาหนຌาทีไสา้ นักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

อนุกรรมการ
ลขานุการ
ผูຌชวยลขานุการ
ผูຌชวยลขานุการ

การพิจารณา
กอนการพิจารณาตงตัๅงคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณຏ รຌองทุกขຏ ผูຌทนลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายสุทน ฉืไอยพุก) ละกรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌทนผูຌอ้านวยการ
วิทยาลัย (ผูຌชวยศาสตราจารยຏวุฒิ นันทຏ รามฤทธิ่) เดຌขอออกจากหຌองประชุมนืไองจากเดຌรับการตงตัๅงป็น
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรຌายรง ตามค้าสัไงส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีไ 226/2552
รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนวินยั อยางรຌายรง
ทีไ ป ระชุ ม เดຌ พิ จ ารณาการต ง ตัๅ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณຏ รຌ อ งทุ ก ขຏ  ลຌ ว
มีขຌอสนอนะวา ฿หຌสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดท้าขຌอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดຌวยการอุทธรณຏรຌองทุกขຏ
พืไอก้าหนดคุณสมบัตขิ องคณะอนุกรรมการฯ ละวาระการด้ารงต้าหนงของคณะอนุกรรมการฯ คูข นานเปกับ
การตงตัๅงคณะอนุกรรมการพิจารณารຌองทุกขຏ
มติ

ทีปไ ระชุมมีมติ ดังนีๅ
1. รับทราบการขออุทธรณຏคา้ สัไงลงทษทางวินยั อยางรຌายรงของนายสมคิด สายวว
2. รับทราบมติ ก.ค.ศ. ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ทีไ ศธ 0206.9/517 ลงวันทีไ 28
มิ ถุ น ายน 2560 ละการพิ จ ารณาของส้ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ตามหนั งสื อ ส้ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดวนทีไสดุ ทีไ ศธ 0595 (2) 1.10/8198 ลงวันทีไ 16 สิงหาคม 2561
3. หในชอบ฿หຌตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอพิจารณากลัไนกรองการขออุทธรณຏรຌองทุกขຏของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดยมีรายชืไอดังนีๅ
(1) นายถนอม อินทรก้านิด
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายพทยຏพิ ชฐ บัญญัติ
อนุกรรมการ
(3) ศาสตราจารยຏสนุ ทร มณีสวัสดิ่
อนุกรรมการ
(4) นายสรวิชิต ทองบัวบาน
อนุกรรมการ
(5) นายสุบรรณ เชยศิริชติ
อนุกรรมการ
(6) ผูຌชวยศาสตรจารยຏวุฒินนั ทຏ รามฤทธิ่
อนุกรรมการ
(7) นางสาวพใญนภา นักฆຌอง
ลขานุการ
(8) จຌาหนຌาทีไสา้ นักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผูຌชวยลขานุการ
(9) จຌาหนຌาทีไสา้ นักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผูຌชวยลขานุการ
ละสถาบันวิทยาลัยชุมชนสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตอเป

๏๔
ระบียบวาระทีไ 5 วาระอืไน โ
วาระทีไ 5.1
รืไอง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานก้าหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครัๅงทีไ 11/2561 ฿นวันอังคารทีไ
13 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ หຌ อ งประชุ ม สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน อาคารรั ช มั ง คลาภิ  ษก 2 ชัๅ น 9
กระทรวงศึกษาธิการละกลาวขอบคุณกรรมการทุกทาน พรຌอมกับปຂดการประชุม
มติ

ทีไประชุมรับทราบ

ลิกประชุมวลา ํ8.0์ น.
นางสาวรัชนันตຏ เชยสุวรรณ
นางสาววนิดา สุภทั รกุล
ผูจຌ ดรายงานการประชุม

นายจริญชัย วงษຏจนิ ดา
ผูตຌ รวจรายงานการประชุม

