รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ
.........................................
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นางสิริกร มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(นางอรสา ภาววิมล แทน)
3. นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายถนอม อินทรกําเนิด
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายอุดร ตันติสนุทร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
10. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช แทน)
11. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นายนําชัย กฤษณาสกุล
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน)
12. นายนิยม ชูชื่น
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย
(ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา)
13. นายทิวากร เหล่าลือชา
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
14. นายยุทธนา พรหมณี
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
15. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
2. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
3. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
4. นายภูมินทร์ หะรินสุต
5. นายสุวรรณ รณหงษา
(ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี)

กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายปราโมทย์ โชติมงคล
๒. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
๓. นายวิชาพร ชินประพัทธ์
๔. นายรุจิระ โรจนเมธีสกุล
๕. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
๖. นายพิเชษฐ ตรีพนากร
๗. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
๘. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
๙. นายสุชิน นาคเงิน
๑๐. นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
๑๑. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
๑๒. นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล
๑๓. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
๑๔. นางสาวสุธิมา เทียนงาม
๑๕. นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
๑๖. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ
๑๗. นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์
๑๘. นางสาวพัชรี กาทอง
๑๙. นางสาวทิพาภรณ์ ด้วงเกลี้ยง
๒๐. นายนําพล ปัญญาทิพย์
๒๑. นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน

ผู้อํานวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สํานักงบประมาณ
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1
เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดําเนิน
ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ประธานแจ้งว่า ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าทอพื้นเมือง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84
พรรษา 12 สิงหาคม 2559 พร้อมทั้งพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าทอพื้นเมือง 4 กลุ่มชาติพันธุ์
ให้ แ ก่ ผู้ ช นะการประกวด ซึ่ งการดํ าเนิ น โครงการดั งกล่ าวฯ สํ าเร็จ ลุ ล่ วงไปได้ ด้ ว ยดี โดยสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งกับนายกสภาสถาบันว่า จัดงานได้ดี และทรงทอดพระเนตร
ผลงานผ้าทอตามบริบทของวิทยาลัยชุมชนที่ดําเนินโครงการเกี่ยวกับผ้าจํานวน ๙ แห่ง ทรงสนพระทัยลวดลาย

บนผ้าโบราณของวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนทั้ง 9 แห่ง ควรหารือแนวทางในการดําเนินงานร่วมกัน
เพื่อสืบสานแนวพระราชดําริเรื่องผ้าต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2
วาระที่ 1.2.1

เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สรุปเรื่อง
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่ อวัน ที่ 7 มิ ถุน ายน 2559 โดยมีวงเงินที่ ได้รับจัดสรรเบื้ องต้น จํ านวน
733. 8326 ล้านบาท (เจ็ดร้อยสามสิบสามแปดแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เพิ่มร้อยละ 7.95
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงินที่ได้รับ 632.7863 ล้านบาท) และมีเป้าหมายตัวชี้วัด ที่สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนดําเนินการ รวม 9 ผลผลิต/โครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่ อสภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ ในวาระ 1 - 3 และสํ านั ก เลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ภายในเดือนกันยายน 2559 รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 9 ผลผลิต/โครงการ จําแนกเป็น (1) แผนงานบุคลากร
ภาครั ฐ วงเงิ น 236.0293ล้ า นบาท (32.15%) (2) แผนงานพื้ น ฐาน วงเงิ น 466.6033 ล้ า นบาท
(63.59%) และ (3) แผนงานยุทธศาสตร์ วงเงิน 31.2000 ล้านบาท (4.26%) โดยรายละเอียดได้นําเสนอ
ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
1. ควรจัดทําข้อมูลการนําเสนองบประมาณที่แสดงสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํ า แนกตามรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษา Track ชุ ม ชน : Track อาชี พ : Track
อนุปริญญา เพื่อดูแนวโน้มของการเพิ่ม/ลดเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยจัดทําเป็นกราฟ หรือ chart ที่เข้าใจ
ง่าย
2. ควรมีการกําหนดนโยบายการจัดทํางบประมาณที่เป็นจุดเน้นในแต่ละปี เช่น งบประมาณ
การจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย โดยเฉพาะคนชายขอบที่
การศึกษายังเข้าถึงน้อย
3. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงทั้งในระดับ
กระทรวงและระดับหน่วยงาน ได้แก่ ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินได้รับการรับรองคุณภาพจาก
สมศ. เป้าหมายระดับกระทรวงกําหนดไว้ร้อยละ 95 ดังนั้น ในส่วนของสถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีแผนรองรับ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับวิทยาลัยชุมชนที่จะไม่ผ่านการประเมิน และ จํานวนผลงานวิจัยที่มี
การนํ าไปใช้ ป ระโยชน์ เป้ าหมายระดั บ หน่ วยงาน กํ าหนดไว้ ร้ อ ยละ 80 ซึ่ งสถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ ม ชนควรมี
การเตรียมการเก็บข้อมูลเชิงวิเคราะห์ตัวเลขมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ของแต่ละโครงการวิจัย ที่วิทยาลัยชุมชนดําเนินการร่วมกับชุมชน

มติ
ที่ประชุมรับทราบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และปฏิทินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560
วาระที่ 1.2.2

เรื่อง สถิติการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนและรายงานการสํารวจสาเหตุการออก
กลางคันของนักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน

สรุปเรื่อง
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
๒๕๕9 ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาออกกลางคันซึ่งมีจํานวนค่อนข้างสูง จึงมีมติให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดําเนินการ (๑) สํารวจสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญ ญา และ
แนวทาง/มาตรการของวิทยาลัยชุมชนในการช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถเรียนจนสําเร็จการศึกษา และ
(๒) จัดทําสถิติการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ย้อนหลัง 10 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
กําหนดทิศทางการจัดหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันต่อไป นั้น
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําข้อมูลสถิติการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ย้อนหลัง 10
ปี และสํารวจสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาอนุปริญญา พร้อมทั้งแนวทาง/มาตรการในการช่วยเหลือ
นักศึกษาให้สามารถสําเร็จการศึกษาที่ผ่านมาของวิทยาลัยชุมชน สรุปได้ดังนี้
1. การจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เริ่ ม เปิ ด การเรีย นการสอนตั้ งแต่ ปี ก ารศึ ก ษา
2545 ในหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ได้แก่
1.1 หลั กสู ตรอนุ ป ริญ ญา ระยะที่ 1 (พ.ศ.2544 – 2546) เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักสูตรวิทยาลัยชุมชนระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2545 และประกาศเพิ่มเติม พ.ศ.
2546 รวม 14 โปรแกรมวิชา ระยะที่ 2 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พุทธศักราช พ.ศ. 2548 และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ รวม 20 สาขาวิชา ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมระยะสั้ น เป็ น หลั ก สู ต รที่ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนพั ฒ นาโดยใช้
กระบวนการ DACUM (Development A Curriculum) และการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในลักษณะ
Area - based มี ห ลากหลายประเภทจําแนกออกเป็ น กลุ่ ม ส่งเสริม อาชีพ กลุ่ ม คอมพิ ว เตอร์ กลุ่ ม พั ฒ นา
คุณภาพชีวิต/ศักยภาพชุมชน กลุ่มภาษา กลุ่มสุขภาพ ฯลฯ ระยะเวลาอบรมตั้งแต่ 6 - 200 ชั่วโมง
2. สถิ ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในภาพรวมทุ ก ประเภทหลั ก สู ต ร ตั้ งแต่
ปีการศึกษา 2545 – ปัจจุบัน มีผู้เข้าเรียน/รับบริการจากวิทยาลัยชุมชน จําแนกตามหลักสูตรประกอบด้วย
หลักสูตรอนุปริญญา 80,579 คน หลักสูตร ปวส. 2,515 คน หลักสูตร ปวช. 6,886 คน และหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น 299,465 คน
3. สถิติการจัดหลักสูตรอนุปริญญาที่แสดงถึงแนวโน้มของจํานวนนักศึกษาจําแนกตาม
วิทยาลัยชุมชน ภูมิภาค และสาขาวิชา และการสําเร็จการศึกษา ใช้ข้อมูลสถิตินักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา
2551 – 2558 มีจํานวนนักศึกษาใหม่ระดับอนุปริญญา รวมทั้งสิ้น จํานวน 56,266 คน
3.1 วิทยาลัยชุมชนที่มีจํานวนนักศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก เรียงจากมากไปหา
น้อย คือ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

3.2 ภู มิ ภ าคที่ มี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษามากที่ สุ ด เรี ย งจากมากไปหาน้ อ ย คื อ ภาคใต้
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
3.3 สาขาวิชาที่มีจํานวนนักศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
3.4 สาขาวิชาที่มีจํานวนนักศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก เรียงจากมากไปน้อย ในแต่ละ
ภูมิภาค
อันดับที่

ภาคเหนือ

ภาค
ภาคกลาง
ภาคใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1
การปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย
2
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การปกครองท้องถิ่น
3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
สาธารณสุขชุมชน
การจัดการทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย การจัดการทั่วไป
5
การจัดการทั่วไป
การบัญชี
การบัญชี
การพัฒนาชุมชน
3.5 สาขาวิชาที่เปิดสอนแล้วไม่มีผู้เรียน หรือมีผู้เรียนน้อยในช่วงปีการศึกษา 2551 –
2558 เช่น สาขาวิชาการค้าชายแดน/ การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน สาขาวิชาธุรกิจอาหารฮาลาล
สาขาวิชาเทคโนโลยีรถยนต์ สาขาวิชาเกษตรและอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
3.6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 –
2557 รวมทั้งสิ้น จํานวน 20,564 คน
3.7 วิทยาลัยชุมชนที่มีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญามากที่สุด 5 ลําดับ
แรก คื อ วิท ยาลั ยชุ ม ชนบุ รีรัม ย์ วิท ยาลั ยชุ มชนนราธิวาส วิท ยาลั ยชุม ชนตาก วิท ยาลัยชุ มชนยะลา และ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
3.8 สาขาวิชาที่มีผู้สําเร็จการศึกษามากที่สุด 5 ลําดับแรก คือ สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน
3.9 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บจํ า นวนผู้ สํ าเร็ จ การศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2553 - 2557 กั บ
นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2551 – 2555 แล้ว มีอัตรานักศึกษาออกกลางคันเฉลี่ยร้อยละ 44 โดย
วิท ยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อัตรานั กศึกษาออกกลางคันมากที่ สุด ร้อยละ 56 วิท ยาลัยชุมชนยะลา อัตรา
นักศึกษาออกกลางคันต่ําที่สุด ร้อยละ 29 และสาขาวิชาที่มีอัตราการออกกลางคันมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยี ร ถยนต์ สาขาวิ ช าการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ชุ ม ชน สาขาวิ ช าเกษตรและอาหาร สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน
4. หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมระยะสั้ น ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2549 – 2558 มี จํ า นวนผู้ รั บ บริ ก าร
จํานวน 237,320 คน เฉลี่ยปีละ 23,000 คน วิทยาลัยชุมชนที่มีจํานวนผู้รับบริการเรียงจากมากไปหาน้อย
5 ลํ าดับแรก คื อ วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วิทยาลัยชุม ชน
บุรีรัมย์ และวิทยาลัยชุมชนระนอง ส่วนหลักสูตรที่มีผู้เรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2558
ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา หลักสูตร
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรการเพาะเห็ด และหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

5. ผลสํารวจสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
5.1 แนวทางหรือมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา การจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านมามีแนวทางหรือมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถเรียนอย่างมีคุณภาพและ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน กําหนดให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งประเมิน
ความรู้พื้นฐานของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญา และจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกคนไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้พื้นฐานที่กําหนด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนหลักสูตรอนุปริญญาได้อย่างมีคุณภาพ
โดยมีงบประมาณสนับสนุนให้ดําเนินการ และระดับวิทยาลัยชุมชน มีแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ในการ
ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อบรรเทาหรือลดจํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคันและไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูร จาก
การให้ข้อมูลของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน มีการดําเนินการดังนี้คือ - การแนะแนวและให้คําปรึกษา ระหว่าง
ครูกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน การจัดระบบการบริการของวิทยาลัยชุมชน
5.2 ผลการสํารวจสาเหตุ การออกกลางคั น ของนั ก ศึ ก ษาหลักสู ตรอนุ ป ริญ ญาของ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน สถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชนได้ ดํ าเนิ นการสํ ารวจสาเหตุ การออกกลางคั นของนั กศึ กษาหลั กสู ตร
อนุปริญญาของแต่ละวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนและสัมภาษณ์นักศึกษาที่ออกกลางคัน แล้วสรุปได้ดังนี้
(1) ผลการสํารวจข้อมูลจากวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง จากผลการสํารวจเกี่ยวกับ
สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จากวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง สรุปสาเหตุหลัก ๆ
จําแนกได้ดังนี้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาส่วนตัวและครอบครัว ครูผู้สอน/วิธีการสอน และสติปัญญาของ
ผู้เรียน โดยส่วนใหญ่สาเหตุ 3 ลําดับแรกเกิดจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้องดูแลครอบครัว มีปัญหาเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ไม่สามารถบริหารเวลาได้
(2) ผลการสํารวจสาเหตุการออกกลางคันจากนักศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
นักศึกษาที่ออกกลางคันทางโทรศัพท์ และบันทึกผลการสํารวจในระบบ online สรุปสาเหตุการออกกลางคัน
ของผู้ตอบแบบสํารวจ จํานวน 548 คน จากวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง พบว่า ลักษณะการออกกลางคัน พบว่า
ส่วนใหญ่หยุดเรียนไปโดยไม่ได้แจ้งให้วิทยาลัยทราบ ร้อยละ 77.67 ไม่ได้ชําระค่าลงทะเบียนเรียน ร้อยละ
12.38 และติดต่อลาออกโดยตรงกับวิทยาลัยชุมชน ร้อยละ 4.37 อื่นๆ อีกร้อยละ 5.58 สาเหตุที่ ออก
กลางคัน พบว่า ส่วนใหญ่หยุดเรียนไปเพราะไม่สามารถจัดสรรเวลาได้ ร้อยละ 26.76 เวลาเรียนไม่เอื้อต่อการ
ทํางาน ร้อยละ 22.48 และไม่มีเวลาให้ครอบครัว ร้อยละ 11.03 และอื่นๆ ร้อยละ 16.28 และร้อยละ
35.87 ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสํารวจให้ข้อมูลว่า ตัดสินใจจะกลับมาเรียนที่วิทยาลัยชุมชน
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารอภิ ป รายและให้ ข้ อ คิ ด เห็ น /เสนอแนะเกี่ ยวกั บ สถิ ติ สาเหตุ ก ารออก
กลางคัน และแนวทางการทบทวนปรับปรุงการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้
1. สถิติและสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา/ผู้เรียนในวิทยาลัยชุมชน มีข้อสังเกต
เพิ่มเติม ดังนี้
1.1 แนวโน้ ม ผู้ เรี ย นลดลงเช่ น เดี ย วกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยเฉพาะหลั ก สู ต ร
อนุปริญญาสาขาวิชาที่ไม่สามารถต่อยอดเพื่อไปศึกษาในระดับสูงที่ขึ้นได้
1.2 สาเหตุการออกกลางคันอาจมีสาเหตุมาจากผู้เข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาส่วน
ใหญ่เป็นผู้จบ ม.6 จาก กศน. ซึ่งมีระบบการเรียนการสอนแตกต่างจากวิทยาลัยชุมชน เช่น เกณฑ์การนับเวลา

เข้าชั้นเรียนตลอดหลักสูตร การประเมินผลงาน/ทดสอบระหว่างเรียน เป็นต้น จึงทําให้ไม่สามารถปรับตัวเข้า
กับระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนได้
1.3 บางสาขาวิ ช าที่ ต้ อ งมี ส ภาวิ ช าชี พ รั บ รอง เช่ น สาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทย
วิทยาลัยชุมชนจะเปิดสอนได้ก็ต่อเมื่อได้รับการรับรองสถาบันจากสภาวิชาชีพให้จัดการเรียนการสอนได้ อีกทั้ง
การจัดการเรียนการสอนยังมีข้อจํากัดด้านอุปกรณ์/สื่อการสอนที่ไม่เพียงพอ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนต้องทํางานเป็น
เครือข่ายร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณาสุขอย่างจริงจัง เพื่อลดข้อจํากัดต่าง ๆ ดังกล่าว
1.4 บางสาขาวิชาที่ เปิ ดสอนช่วงแรกมีผู้เข้าเรียนมากและค่อย ๆ ลดลง เนื่องจาก
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายลดลง
2. แนวทางการทบทวน/ปรับปรุงการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุมเสนอแนะ
ประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการ/วิธีจัดการเรียนการสอน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในมิติต่าง
ๆ ดังนี้
2.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนควรมีความยืดหยุ่น การกําหนดเกณฑ์การเปิด
สอนต้องมี 15 คน จึงจะเปิดสอนได้เป็นข้อจํากัดส่วนหนึ่งที่ทําให้วิทยาลัยชุมชนไม่สามารถเปิดสอนตามความ
ต้องการของผู้เรียนได้
2.2 การเรียนรู้ยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการศึกษา หลายเรื่อง
เป็ น การศึ ก ษาให้ เปล่ าที่ ใครอยากเรียนก็ เข้ าถึ งได้ ผ่ าน Application ต่ าง ๆ ซึ่ งมี ผ ลต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ กษา
ปัจจุบันที่มีแนวโน้มผู้เข้าเรียนลดลง โดยในอเมริกา ยุโรป พบว่า เริ่มมีปัญหาผู้เข้าเรียนระดับปริญญาตรีมี
จํานวนลดลง เนื่องจากใช้เวลาเรียน 4 ปี จึงใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยจัดหลักสูตร 3 ปี และหากเรียนเพิ่มอีก 2 ปี
จะได้ปริญญาโทด้วย ดังนั้น จึงเสนอว่า การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนไม่จําเป็นต้องกําหนดเป็นหลักสูตร
แต่กําหนดเป็นกระบวนการที่ได้ลงมือทําแล้วเกิดทักษะในการทํางานเป็นทีม เช่น การพัฒนาความสามารถของ
คนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของโลกข้างหน้าที่เน้นทักษะ (Skill) ไม่ใช่ วิชาการ (Subject) เพราะ Subject
จะเรียนที่ไหนก็ได้ แต่ Skill ต้องผ่านกระบวนการที่ต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ใช้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นที่มี
วิทยากรจากภายนอกมาร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน โดยเสนอว่า หน่วยการเรียนรู้ (Unit) ของวิทยาลัยชุมชน คือ
“ชุมชน” เรียนรู้จากการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน เป็นความได้เปรียบของการเป็นวิทยาลัยชุมชน
2.3 วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งใช้ “ชุมชน” เป็นหน่วยขับเคลื่อนการทํางาน โดยควรมี
การศึกษาศักยภาพและข้อจํากัดในแต่ละพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์และกําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้/
ทักษะร่วมกับชุมชน เช่น การแก้ปัญหาเรื่องพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน เป็นต้น เป็นการยกระดับการเรียนรู้ทั้งระดับบุคคลและชุมชน
2.4 ความเป็นวิทยาลัยชุมชนของ “ชุมชน” ควรทํางานเชื่อมโยงให้แนบแน่นกับชุมชน
โดยเฉพาะ “วัด” ซึ่งเป็น Part of The Community โดยดึงวัดกับวิทยาลัยชุมชนให้ใกล้กันให้มากที่สุด เพราะ
เป็นแหล่งกําลังทรัพยากรสําคัญอีกแหล่งหนึ่งในการสนับสนุนการทํางานของวิทยาลัยชุมชน
2.5 วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ยุ ค ใหม่ ผ่ า นสื่ อ Massive Open Online Course (MOOC) เป็ น
ช่องทางที่วิทยาลัยชุมชนต้องออกแบบเนื้อหา รายวิชาและทักษะต่าง ๆ จําแนกตามจุดเด่นของรูปแบบการจัด
การศึกษาทั้ง 3 Tracks และทําอย่างไรที่จะให้ “ชุมชน” เข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ให้ได้ นอกจากนี้ การจัดทํา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารก็จะช่วยให้สามารถจําแนกได้ว่า แต่ละภูมิภาคมีหลักสูตร/เนื้อหาวิชาไหนเด่น
สามารถจําแนกสัดส่วนงบประมาณที่เน้นไปในแต่ละ Track ได้ด้วย ซึ่งหากสามารถทําได้สําเร็จ จะเป็นการเอื้อ
ให้ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศในการตัดสินใจขับเคลื่อน/กํากับทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

2.6 ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ “หลักสูตรพนักงาน
ขับรถ” ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดูแล
เรื่ อ งสถานที่ ฝึ ก อบรม ขนส่ งจั งหวั ด ดู แ ลเรื่ อ งกติ ก า/กฎหมาย และสมาคมโลจิ ส ติ ก ส์ ห าดใหญ่ ส นั บ สนุ น
รถบรรทุกที่ใช้ฝึก และเพื่อเป็นการดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียน จึงเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก “หลักสูตรพนักงาน
ขับรถ” เป็น “หลักสูตรพนักงานโลจิสติกส์”
มติ
ที่ประชุมรับทราบสถิติการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน และรายงานการสํารวจสาเหตุ
การออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ 1.2.3

เรื่อง โครงการ “วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม”
สรุปเรื่อง
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนจะจั ด ทํ า โครงการ “วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนคุ ณ ธรรม” เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในวิทยาลั ยชุมชน ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งกลุ่ม เป้าหมาย คือ บุ คลากรทั้ งใน
สํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง และจะเริ่มโครงการนี้ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมี
แผนการดําเนินงานหลัก ดังนี้
๑. ประชุมสร้างความเข้าใจและร่วมใจกันระหว่างผู้บริหาร ครู อาจารย์พิเศษ ผู้เรียน และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งระดมสมองค้นหา “คุณ ธรรมเป้าหมาย” และกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของ
คุณธรรมเป้าหมายเรื่องนั้น ซึ่งรวมเรียกว่า “คุณธรรมอัตลักษณ์”
๒. พัฒนาหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน
๓. นําไปใช้กับสํานักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง
๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
๕. จัดประกวดวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
ในการนี้ นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อํานวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
มีครูจํานวน 60 คน นักเรียนจํานวน 2,000 คน อยู่ที่อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เป็นโรงเรียนเก่าแก่
โดยช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 ผู้อํานวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม (นายเกษม นวมครุฑ) ได้ตกลงร่วมกับ
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ศิษย์เก่า นายปราโมทย์ โชติมงคล ศิษย์เก่าอีกท่านหนึ่ง
ขณะนั้ นดํารงตําแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่น ดิน และคุณ นราทิ พย์ พุ่ ม ทรัพ ย์ ซึ่งขณะนั้นดํ ารงตําแหน่ ง
ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ทุกคนพยายามที่จะพัฒนาโรงเรียนบางมูล
นากภูมิวิทยาคม ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมแห่งแรก เนื่องจากโรงเรียนขณะนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมลดน้อยลง
ผู้บริหารหาประโยชน์ ครูก็ทะเลาะกันเองแบ่งพรรคแบ่งพวก นักเรียนผู้ชายตีกัน มาสาย สูบบุหรี่ กินเหล้า
นั ก เรี ย นหญิ งท้ อ ง ดั งนั้ น ท่ า นองคมนตรี ได้ ม อบหมายให้ ห าวิ ธี ทํ า ให้ เป็ น โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม ประกอบกั บ
รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2550 มาตราหนึ่ง กําหนดว่า “ให้ส่งเสริมดูแลเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ของ
หน่วยงานของรัฐ ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” ซึ่งมาตรานี้อาจจะทําให้มีการจัดโครงการพร้อมทั้งขอ
งบประมาณได้ด้วย จึงได้เกิดโครงการพัฒนาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยได้มีการประชุมผู้ปกครอง ครู
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา พระ และองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบางมูล
นากภูมิวิทยาคมให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมแห่งแรก โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบความตั้งใจ พร้อมทั้งประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็น จาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เทศบาล และองค์กรปกครองท้องถิ่น
2. หารือและจัดหางบประมาณให้ผู้แทนไปศึกษาดูงานที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ไต้หวัน
3. จัดสัมมนาเฉพาะกลุ่มที่ไปศึกษาดูงานฯ ว่าได้ผลจากการศึกษาดูงานอย่างไร แล้วจะ
นํามาปรับใช้อย่างไร
4. ระดมสมองทั้งผู้อํานวยการ ครู นักเรียน แล้วจัดทําเป็นบัญชีพฤติกรรม 2 แบบ คือ
บัญชีพฤติกรรมการที่พึ่งประสงค์ และบัญชีพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์
5. ระดมสมองกําหนดคุณธรรมหลัก ๓ ประการ เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ
จิตอาสา เพื่อขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการที่พึ่งประสงค์
6. กลุ่มผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมประชุม กําหนดนโยบายและ/หรือข้อปฏิบัติที่ทุกคนใน
แต่ละกลุ่มแสดงความปรารถนาว่าจะปฏิบัติได้
ผลการวิจัยการประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
1) มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งโรงเรียน
2) มีกลไกคณะทํางานและใช้โครงการคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลง
มือปฏิบัติเพื่อโรงเรียนคุณธรรม
3) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
4) พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง
5) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคส่วน
6) มีองค์ความรู้
7) เป็นแหล่งเรียนรู้
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ “วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม” สรุป
ได้ดังนี้
๑. ให้ สถาบั นวิท ยาลัยชุม ชนร่วมหารือกั บนายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อํานวยการศูน ย์
โรงเรียนคุณ ธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ และร่วมวางแผนการดําเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณ ธรรม สําหรับ
วิท ยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ ง โดยการดําเนินการดังกล่าวนอกจากจะเน้นที่กลุ่มครู และนักศึกษาแล้ว ควร
ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้บริหาร และอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยชุมชนด้วย
๒. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนวิเคราะห์ขั้นตอนสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมทั้ง 6 ขั้นตอน
และนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มติ
ที่ป ระชุม รับ ทราบและมอบสถาบั น วิท ยาลั ยชุมชนร่วมหารือนายปราโมทย์ โชติม งคล
ผู้อํานวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อวางแผนการดําเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
สําหรับวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง

วาระที่ 1.2.4

เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ป ราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบั นผู้ท รงคุณ วุฒิ เป็ น
ประธานอนุ ก รรมการ และผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชน เป็ น อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร พร้ อ ม
มอบหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอชื่อบุ คคลเพื่อเป็นอนุ กรรมการ และเสนอนายกสภาสถาบันลงนาม
แต่งตั้งต่อไป
2. ในการนี้ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุง
แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรียบร้อยแล้ว โดยมี
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานอนุกรรมการ
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล เป็นอนุกรรมการ
(๓) นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร เป็น
อนุกรรมการ
(๔) นายพิเชษฐ ตรีพนากร ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบและกฎหมายของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เป็นอนุกรรมการ
(๕) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(๖) เจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการมี ห น้ าที่ พิ จ ารณากลั่ น กรอง เสนอแนะ และดํ าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2559
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภาสถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชนครั้งที่ 1/2559 เมื่ อ วัน จั น ทร์ที่ 11
กรกฎาคม 2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2559
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕9 โดยแก้ไขดังนี้
ในหน้าที่ 22 บรรทัดที่ 38
ข้อความเดิม “แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ซึ่งจะจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
และจะเป็นแผนที่ต้องกําหนดให้...”
แก้ไขเป็ น “แผนอุ ดมศึ กษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บที่ 3 ซึ่ งจะมี การทบทวนการจัดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาใหม่และคาดว่าจะกําหนดให้...”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
เรือ่ ง รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามที่ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้ มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณ าและมี ม ติ เ กี่ ย วกั บ
การดําเนินงานในเรื่องต่างๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติดงั กล่าวต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีคําสั่งที่ ๓๓๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่งตั้งให้นายนําชัย กฤษณาสกุล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
๒. สภาสถาบันได้มีคําสั่งที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้งให้นายนํา
ชัย กฤษณาสกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
อีกตําแหน่งหนึ่ง เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญ ญั ติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕8
3. ในการนี้ สํ า นั ก งานสถาบั น ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า นายนํ า ชั ย กฤษณาสกุ ล
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล จะหมดวาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ในวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงทําให้สถานะการรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนหมดลงตามไปด้วย
เพื่อให้การดําเนินงานของสถาบันมีความต่อเนื่องและไม่ให้เกิดความเสียหาย สภาสถาบันสามารถแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้อํานวยการสถาบันไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
รองผู้อํานวยการสถาบันเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อํานวยการสถาบันหลายคน ให้รองผู้อํานวยการ
สถาบันที่ผู้อํานวยการสถาบันมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าผู้อํานวยการสถาบันมิได้มอบหมายให้รอง
ผู้อํานวยการสถาบันซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการสถาบั น หรื อ ไม่ มี ผู้ รั ก ษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถาบันตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๕ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน
ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน และในกรณีที่มี
กฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันเป็นกรรมการโดยตําแหน่งหรือให้มีอํานาจและหน้าที่
อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นกรรมการหรือมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้นในขณะ
รักษาราชการแทนด้วย”
มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญ ญั ติสถาบันวิทยาลัยชุม ชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งบัญ ญั ติว่า
“ผู้อํานวยการสถาบันต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ซึ่งสภาสถาบันรับรอง และได้ทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อย

กว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาอื่น องค์กร
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้อํานวยการสถาบันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน”
ข้อสังเกตของทีป่ ระชุมทีต่ ้องนําไปพิจารณา
เนื่องจาก นายนําชัย กฤษณาสกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลรักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน อีกตําแหน่งหนึ่ง เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะครบวาระการดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 จึงทําให้สถานะการรักษาราชการแทน
ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนหมดลงตามไปด้ ว ย ดั ง นั้ น ที่ ป ระชุ ม จึ ง ได้ พิ จ ารณาการแต่ ง ตั้ ง ให้
นายนํ า ชั ย กฤษณาสกุ ล รั ก ษาราชการแทนผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนต่ อ ไป โดยมี ข้ อ สั งเกต/
ข้อเสนอแนะในประเด็นระยะเวลาของการแต่งตั้ง ดังนี้
๑. กรณีแต่งตั้งนายนําชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ตามความในมาตรา 29 วรรคสอง นับต่อจากวันที่ครบวาระผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นเวลา
ไม่เกินจํานวนวันที่เหลือจากคําสั่งเดิม หรืออาจไม่จําเป็นต้องแต่งตั้งใหม่ เนื่องจากการพ้นวาระการดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 นายนําชัย กฤษณาสกุล ยังคงรักษา
ราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ต่อไปจนกว่าจะครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เพียงแต่หมดภารกิจ
ที่วิทยาลัยชุมชนสตูลเท่านั้น ทั้งนี้หากที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีข้อขัดข้องทางกฎหมาย อาจออกคําสั่ง
ใหม่ โดยแต่งตั้ง นายนําชัย กฤษณาสกุล ทําหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตาม
ความในมาตรา 29 วรรคสอง ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2559 ต่อเนื่องไปไม่เกินจํานวนวันที่เหลือจากคําสั่ง
เดิม
๒. กรณีแต่งตั้งนายนําชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ตามความในมาตรา 29 วรรคสอง นับต่อจากวันที่ครบวาระผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นเวลา
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ในการนี้ เมื่อนับรวมกับคําสั่งเดิมเป็นการรักษาราชการแทนโดยบุคคลคนเดียวกัน
เกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด สามารถทําได้หรือไม่
๓. กรณีแต่งตั้งนายนําชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ตามความในมาตรา 29 วรรคสอง นับต่อจากวันที่ครบวาระผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันจะมีมติรับรองผลการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน ทั้งนี้หาก
ครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้ว ยังไม่สามารถดําเนินการสรรหารายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน
ได้ ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งว่าจะแต่งตั้ง นายนําชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร
ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรอบคอบ ที่ ป ระชุ ม ขอให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตรวจสอบข้ อ
กฎหมายในการดําเนินการตามกรณีที่ 2 หรือกรณีที่ 3 ว่าสามารถทําได้หรือไม่ อย่างไร
มติ
ที่ป ระชุม เห็ นชอบให้ แ ต่ งตั้ง นายนําชัย กฤษณาสกุล ปฏิ บัติห น้าที่ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558 เมื่อครบวาระในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลต่อไป โดยให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลา เพื่อให้การดําเนินการแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 4.2

เรื่อง การสรรหาผู้อาํ นวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแพร่ โดยมี น ายพงษ์ เดช ศรี ว ชิ ร ประดิ ษ ฐ์ กรรมการ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ในสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็ นประธานกรรมการ เพื่ อดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณ สมบั ติครบถ้วนตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
2. คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และได้มีมติประกาศรับสมัครผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยมี
รายละเอียดในประกาศรับสมัคร สรุปได้ดังนี้
(๑) ประกาศรับสมัคร เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
(๒) ดําเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๓) ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนแพร่
(๔) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
(๕) ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ารั บ การสรรหาฯ นํ าเสนอวิสั ย ทั ศ น์ และสั ม ภาษณ์ ในวัน ที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พิจารณาจากคุณสมบัติ ๔ ด้าน
คือ (๑) ด้านวิสัยทัศน์ (๒) ด้านพฤติกรรม (๓) ด้านประสบการณ์ (๔) ด้านวิชาการ
และประมวลผลและพิจารณาข้อมูล โดยคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ให้
เหลือ ๒ คน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ รอบแรก
(๖) คณะกรรมการสรรหาฯ สืบประวัติบุคคลเชิงลึก และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ให้เหลือ ๑ คน เพื่อนําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ต่อไป
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ได้พิจารณาคุณสมบัติตามรายชื่อผู้ที่ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน
๖ คน ดังนี้
(๑) นายชิษณุพงศ์ พงศ์พันธุ์
(๒) นายนิคม มะยาระ
(๓) นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม
(๔) นายไพรินทร์ บุหลัน
(๕) พันจ่าอากาศเอกศุภกฤต กันต์ธีราทร
(๖) นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
ที่ประชุมได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง ๖ คนแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จึงมีประกาศฯ ให้ทั้ง ๖ คน เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
และให้ นํ า เสนอวิ สั ย ทั ศ น์ โดยจั ด ทํ า เป็ น เอกสารจํ า นวนไม่ เ กิ น ๕ หน้ า กระดาษ และนํ า เสนอด้ ว ย
สื่อคอมพิวเตอร์ ความยาวไม่เกิน ๑๕ นาที พร้อมกับเข้ารับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับด้านวิสัยทัศน์ ด้านพฤติกรรม
ด้านประสบการณ์ ด้านวิชาการ และด้านความเข้าใจในหลักการบริหาร

4. คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ได้ดําเนินการให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหานําเสนอวิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ แล้วพิจารณาคัดเลือกผู้มีความ
เหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน ๒ คน
5. คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ได้ดําเนินการพิ จารณาผลจากการนําเสนอวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ และการสืบประวัติเชิงลึก ด้านประวัติ
ส่วนตัว เช่น บุคลิกลักษณะ ความซื่อสัตย์ ประวัติครอบครัว ด้านประวัติการศึกษา ด้านประสบการณ์การ
ทํางาน เป็นต้น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย อายุ ๖๑ ปี คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร ข้าราชการบํานาญ ในตําแหน่งผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ที่มี
ความเหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
6. ความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด
ว่ า ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง หรื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรอง นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย จบการศึกษาในแต่ละระดับซึ่งมีหน่วยงานที่
รับรองแล้ว ดังนี้
(๑) คุณวุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สํานักงาน ก.พ. ได้รับรองหลักสูตรแล้ว ตามหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร สํานักงาน ก.พ. ได้รับรองหลักสูตรแล้ว ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ประเด็นข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่แล้ว ประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) จะเดินทางไปวิทยาลัย
ชุมชนแพร่เพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจกับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนแพร่
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่แล้ว มีประเด็น
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การประเมินผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ควรมีการประเมินผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 180 วันแล้ว
เนื่องจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนส่วนหนึ่งมาจากผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการจากเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งมีระบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากวิทยาลัยชุมชนที่มีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต อาจจะทําให้วิสัยทัศน์
และการจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างกัน ทําให้ต้องใช้เวลาในการปรับตัว ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการประเมิน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแบบ ๓๖๐ องศา

2. กระบวนการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
กระบวนการสรรหาผู้อํ านวยการวิท ยาลัยชุม ชนแพร่ค รั้งนี้ มี ค วามละเอี ยด รัดกุ ม
รวมทั้งมีการประเมินหลายด้าน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านพฤติกรรม ด้านประสบการณ์ ด้านวิชาการ พร้อมทั้ง
มีการสืบประวัติเชิงลึกด้วย กระบวนการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนจะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบ
และจริงจัง เนื่องจากถ้าได้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เหมาะสม อาจจะก่อให้เกิดปัญหาแก่วิทยาลัยชุมชน
ได้
ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนจะต้องร่วมปรึกษาหารือ และ
กําหนดแนวทาง รวมทั้งกําหนดคุณลักษณะของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้ชัดเจน เกี่ยวกับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน ก้าวทันวิวัฒนาการของโลก มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลัง มีกําลังกายกําลังใจ
สามารถทํางานให้วิทยาลัยชุมชนได้เต็มที่ นอกจากนี้ควรให้มีการสืบประวัติเชิงลึกด้วย
3. ประเด็นเสนอแนะอื่นๆ
3.1 เสนอให้ ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ ผ่ านกระบวนการสรรหาผู้ อํ า นวยการ
วิทยาลัยชุมชนแล้ว นําเสนอวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานวิทยาลัยชุมชน ต่อที่ประชุมสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่อไป
3.2 ควรมีการประชาสัม พันธ์การประกาศรับสมัค รผู้อํานวยการวิทยาลัยชุม ชนให้
ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ในและนอกจั ง หวั ด โดยสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนควรจั ด ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้ทั่วถึง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติ และมีความ
สนใจในงานของวิทยาลัยชุมชนรับทราบ และมาสมัครมากขึ้น
3.3 สํ า หรั บ ความในมาตรา 41 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
“ผู้อํานวยการวิทยาลัยและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันซึ่งสภาสถาบันรับรอง” ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่าการรับรองสถาบันการศึกษาไม่อยู่ใน
อํ า นาจของสภาสถาบั น ดั ง นั้ น การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ สถาบั น การศึ ก ษาของผู้ ที่ ได้ รั บ การสรรหาเป็ น
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน จึงให้เป็นไปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้แต่งตั้งนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
2. มอบสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนกํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ 4.3

เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
๑. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วง
เปลี่ยนผ่าน โดยให้สภาสถาบันนําหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. และ ก.พ. มาใช้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญไปพลางก่อน โดยอนุโลมตามลําดับ
๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเห็นชอบให้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานอนุกรรมการ
๓. เนื่องจากขณะนี้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีองค์ประกอบของสภาสถาบันครบถ้วน
ตามมาตรา ๑๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติส ถาบั นวิท ยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จึ งมีผ ลทํ าให้ คําสั่งแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการฯ ตาม ข้อ ๒ ถูกยกเลิกไป ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน และพนักงานราชการทั่วไป จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
3.1 องค์ประกอบ
(1) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายสุธี วัฒนวันยู
อนุกรรมการ
(อดีตผู้แทน ก.ค.ศ.)
(3) นายโอภาส เขียววิชัย
อนุกรรมการ
(อดีตที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สกอ.)
(4) นายสุทน เฉื่อยพุก
อนุกรรมการ
(ผู้อํานวยการสํานักนิติการ สกอ.)
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ อนุกรรมการ
(กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ)
(6) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
อนุกรรมการ
(กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน)
(7) นางสาวบุญชู มั่งคั่ง
อนุกรรมการ
ข้าราชการครู วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
(8) นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
อนุกรรมการ
ข้าราชการครู วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
(9) นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(10) นายพิเชษฐ ตรีพนากร
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(11) นายเจริญชัย วงษ์จินดา
อนุกรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
(12) นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

(13) นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
(14) นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
3.2 อํานาจหน้าที่
(1) กํ าหนดนโยบาย แผนการบริ หารงานบุ คคล และแผนการพั ฒนาบุ คคลของ
สถาบัน
(2) กําหนดกรอบอัตรากําลัง การกําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง การกําหนดตําแหน่งระดับที่สูงขึ้น และการเกลี่ยอัตรากําลัง ของบุคลากรทุกประเภท
ในสถาบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลและทิศทางการพัฒนาของสถาบัน
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลของบุคลากร
ทุกประเภทของสถาบัน เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง การทดลองงาน การกําหนดเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
การพิจารณาความดีความชอบ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น การออกจากราชการ และอื่น ๆ
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
(4) พิ จ ารณาเสนอกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารงานบุคคลทุกประเภทของสถาบันต่อสภาสถาบัน
(5) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
(6) แต่ งตั้ งคณะทํ างาน หรือ บุ ค คล เพื่ อ ปฏิ บั ติ งานอย่ างใดอย่ า งหนึ่ งอั น อยู่
ในอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล หรือตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแล้ว มีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. ประเด็นข้อสังเกต
ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ระบุคุณสมบัติด้านอายุของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยกําหนดอายุไม่เกิน 70 ปี ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบข้อมูลในประเด็นดังกล่าวว่า ขัดแย้งกับแนว
ปฏิบัติของ ก.ค.ศ. หรือไม่อย่างไร ดังนั้น เมื่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครบองค์ประกอบ ตามมาตรา ๑๕ แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัย
ชุ ม ชนเป็ นไปอย่ างต่ อเนื่ อง และครอบคลุ มบุ คลากรทุ กประเภทในสถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชน ได้ แก่ ผู้ บริหาร
ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน และพนักงานราชการทั่วไป จึงเห็นควรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปพลางก่อน โดยอาศัยบทเฉพาะกาล มาตรา
56 ของพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

๒. ประเด็นข้อเสนอแนะอื่นๆ
๒.๑ ควรเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ด้านการออกข้อบังคับฯ ดังนี้
(๑) ข้อบังคับด้านการประเมิน/ติดตามการดําเนินงานของผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน โดยอาจจัดทําเป็นระบบการประเมินแบบ 360 องศา
(๒) ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(๓) ข้อบังคับด้านการประเมินเลื่อนเงินเดือนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.๒ ที่ประชุมมีความเห็นว่าแนวปฏิบัติการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่จะ
กําหนดอายุของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ไม่สามารถกําหนดได้เนื่องจากพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนมิได้กําหนดอายุของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนไว้
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัย
ชุม ชนโดยมีองค์ ป ระกอบและอํ านาจหน้ าที่ ต ามเสนอไปพลางก่ อ น พร้อมทั้ งให้ ส ถาบั น วิท ยาลัยชุม ชนรับ
ข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม ไปพิ จ ารณาดํ า เนิ น การต่ อ ไปโดยอาศั ย บทเฉพาะกาล มาตรา 56 ของ
พระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
วาระที่ 4.4

เรื่อง การประชุมเพื่อกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
สรุปเรื่อง
1. การประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลัยชุม ชน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ วัน ที่ 11 กรกฎาคม
2559 ที่ประชุมรับทราบแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) แล้ว มี
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะเกี่ยวกับการทบทวนหรือปรับปรุงการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในเรื่อง (1) การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2558 - 2562) ในประเด็นเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน Track ชุมชน :
Track อาชีพ : Track อนุปริญญา ในสัดส่วน 30 : 50 : 20 การพัฒนาหลักสูตรอาชีพที่ตอบโจทย์ในพื้นที่
จังหวัดที่รัฐบาลประกาศให้เป็นจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และหลักสูตรที่ตอบโจทย์การพัฒนาที่เป็นศักยภาพ
ของพื้ น ที่ การสร้างฉั น ทะร่วมระหว่างกรรมการสภาสถาบั น กั บ ผู้ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้อ งในการขั บ เคลื่อ นไปสู่
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ฯ และใช้เป็นโอกาสในการทบทวนหรือปรับปรุงเป้าหมายในช่วงกลางแผนฯ (2) การ
บริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในมิติต่างๆ ตามมุมมองของกรรมการสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากที่ประชุมไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
ฉั น ทะร่ ว มระหว่ า งกรรมการสภาสถาบั น กั บ ผู้ บ ริ ห ารและสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ในการกํ าหนดนโยบาย/
ทิ ศ ทางการดําเนิ น งานวิท ยาลั ย ชุ ม ชนให้ เกิ ดผลในทางปฏิ บั ติต่ อ ไป โดยเห็ น สมควรให้ จัดขึ้ น ภายในเดื อ น
กันยายน 2559
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาการประชุมเพื่อกําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 ประเด็นหารือในการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 2562) ให้ บ รรลุ วิสั ยทั ศ น์ พั น ธกิ จ และกลยุ ท ธ์ ได้ แ ก่ การบรรลุเป้ าหมายรูป แบบการจั ดการศึ ก ษาของ

วิทยาลัยชุมชนไปได้ตามเป้าหมายในสัดส่วน Track ชุมชน : Track อาชีพ : Track อนุปริญญา ในสัดส่วน 30
: 50 : 20 การสร้างฉันทะร่วมระหว่างกรรมการสภาสถาบันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น
2.2 กลไกในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาอาชี พ ที่ ต อบโจทย์ ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ที่ รัฐ บาล
ประกาศให้เป็นจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และอาชีพตอบโจทย์การพัฒนาที่เป็นศักยภาพของพื้นที่
2.3 การขยายพื้นที่บริการโดยการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่ ในระยะ 1 - 3 ปี
2.4 ทิศทางการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และแผนระยะปานกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.5 ผู้เข้าร่วมประชุม รวมจํานวน 30 – 35 คน ประกอบด้วย นายกสภาสถาบัน
กรรมการสภาสถาบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการวิทยาลัยชุมชน (ชุดเดิม) ผู้แทนสภาวิทยาลัยชุมชน
ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และผู้อํานวยการกองภายในสํานักงานสถาบัน
2.6 วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็นว่าควรมีการกําหนดบทบาทและภารกิจใหม่ของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งกําหนดกรอบแนว
ทางการสรรหาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน นอกจากนี้ได้มีการกําหนดวันเวลาการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงานของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมในเขต
กรุงเทพ หรือปริมณฑล พร้อมทั้งให้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2559 ด้วย
มติ
ที่ ประชุมมีม ติเห็ นชอบการประชุมเพื่ อกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพ หรือปริมณฑล พร้อม
ทั้งให้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2559 ด้วย
วาระที่ 4.5

เรื่อง การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ที่ ประชุม มี ม ติ เห็ นชอบให้ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับ ปรุง แก้ไข และเพิ่ ม เติม ข้อบั งคับ สถาบั น
วิทยาลัยชุมชน ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ในการนี้คณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ประชุม จํานวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ วัน ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยที่ ป ระชุ ม ได้พิ จารณาปรับ ปรุง แก้ไข และเพิ่ ม เติ ม
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวม ๓ ฉบับ ดังนี้
๑. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุม
และการดําเนินงานของสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ ประธานอนุกรรมการ และผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้นําเสนอในประเด็นที่จะปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม ในแต่ละข้อบังคับฯ ดังนี้
๑. (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยจํ า นวนกรรมการ คุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ
และการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๑ พระราชบัญ ญั ติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๐ ได้กําหนดให้
ประธานสภาวิชาการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกของสถาบัน แต่ข้อบังคับเดิมฯ ข้อ ๔(๒)
ได้ กํ า หนดให้ ผู้ แ ทนกรรมการสภาสถาบั น เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายในของสถาบั น ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถเป็ น
ประธานสภาวิชาการได้ ส่งผลให้ขาดความเชื่อมโยงระหว่างสภาสถาบันกับสภาวิชาการ
คณ ะอนุ ก รรมการฯ มี ค วามเห็ น ว่ า กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น
บุคคลภายนอกของสถาบัน เนื่องจากได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน และไม่ได้
รับเงินเดือนประจําจากสถาบัน จึงควรกําหนดคํานิยามของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจาก
บุคคลภายในและภายนอกให้ชัดเจน และปรับปรุงองค์ประกอบของสภาวิชาการให้สอดคล้องกับคํานิยาม
ดังกล่าว
๑.๒ ข้อบังคับเดิมฯ ข้อ ๗ คณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกของสถาบัน ในข้อบังคับเดิมฯ ได้กําหนดให้ มีจํานวน ๓ คน ซึ่งน้อยเกินไป จึงขอปรับ
จํานวนของกรรมการสรรหาจากผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จาก จํานวนหนึ่งคน เป็น จํานวน
สามคน
๑.๓ ข้ อ บั งคั บ เดิ ม ฯ ข้ อ ๑๓ ควรเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ส อนประจํ า ทุ ก คน มี โอกาสเป็ น
กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ไม่เฉพาะผู้ที่มีวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
จึงเสนอตัดข้อความดังกล่าว
๒. (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยจํ า นวนกรรมการ คุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๑ คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้
ชัดเจน
๒.๒ ในข้อบังคับเดิมกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ ซึ่งมี
ปัญหาในการจัดทําค่อนข้างมาก และบางวิทยาลัยยังไม่สามารถจัดทําบัญชีรายชื่อได้ รวมถึงต้องนําบัญชีรายชื่อ
เสนอสภาสถาบันให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการสรรหา ทําให้การสรรหาไม่ยืดหยุ่น และเปิดกว้างจึงเสนอให้
มีการสมัครและเสนอชื่อแทน
๓. (ร่า ง) ข้ อ บั งคั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน ว่ าด้ ว ยจริย ธรรมผู้ บ ริห ารของสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นควรให้มีข้อบังคับเฉพาะด้านจริยธรรมของผู้บริหาร เพราะจะ
เกี่ยวข้องกับการถอดถอนผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิ จารณาเกี่ยวกับประเด็นที่จะปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามที่คณะอนุกรรมการฯ นําเสนอแล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะดังนี้

๑. ประเด็น (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ
และการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑) มีกรรมการสภาสถาบั น บางท่ านให้ ค วามเห็ น ว่าในระบบอุ ดมศึกษากรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ก่ อนโปรดเกล้ าฯ ถื อเป็ น บุ ค คลภายนอก แต่ เมื่ อได้ รับ การโปรดเกล้าฯ แล้ ว แนวปฏิ บั ติข อง
อุดมศึกษาถือว่าอยู่ในระบบเดี ยวกัน เป็นบุ คคลภายในที่ ปฏิบั ติงานเชื่ อมโยงกัน และในบางมหาวิท ยาลั ย
กําหนดให้อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ เพราะการเสนอหลักสูตร หรือโครงการวิชาการ ต้องพิจารณา
ด้านงบประมาณประกอบด้วย
(๒) ที่ประชุมยังไม่มี ข้อยุติในประเด็นดังกล่าว นายกสภาสถาบันจึงรับไปหารือกับ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ท างด้านกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาเกี่ยวกับ คํานิยามของกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในและภายนอกให้ชัดเจน
(๓) ในข้ อ บั ง คั บ ฯ เดิ ม ได้ กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จาก
บุคคลภายนอกของสถาบัน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ดีในการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ร่างที่เสนอปรับปรุงไม่ได้
กําหนด จึงควรเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกของสถาบันด้วย
๒. ประเด็น (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับเดิมฯ เปิดกว้าง และยืดหยุ่น ตาม
สถานการณ์ในแต่ละวิทยาลัยชุมชน จึงอยากให้ใช้ความตามข้อบังคับเดิม
(๒) การมีบัญชีรายชื่อเป็นเรื่องดี ทําให้มีคนให้เลือกจํานวนมาก โดยวัตถุประสงค์ของ
การจัดทําบัญชีรายชื่อ เนื่องจากวิทยาลัยมีคณะกรรมการหลายคณะ หากมีบัญชีรายชื่อก็จะได้พิจารณาคนมา
ทํ า งานในด้ า นต่ า ง ๆ รวมถึ ง การเป็ น สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนด้ ว ย ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ควรให้ นํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ มา
ประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากการรับสมัคร และการเสนอชื่อ
(๓) ให้ปรับรูปแบบการเขียนการได้มาของกรรมการทุกประเภทให้มีการเรียงลําดับ
หัวข้อที่เป็นรูปแบบเดียวกัน
(๔) ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนออกประกาศให้วิทยาลัยชุมชนจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่มี
ศักยภาพในการดําเนินงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชน
๓. ประเด็ น (ร่าง) ข้อบั งคับ สถาบัน วิท ยาลัยชุม ชน ว่าด้วยจริยธรรมผู้ บ ริห ารของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑) เพิ่มเติมข้อความ ๖ (๖) เป็น ทรัพยากรของทางราชการ
(๒) ปรับปรุงข้อความใน ข้อ 8 เรื่องการร้องเรียน ให้มีความชัดเจนว่า จะร้องเรียน
ต่อใคร โดยกรณีที่เป็นการร้องเรียนผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ต้องร้องต่อสภาสถาบัน เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ลงลายมือชื่อด้วย
มติ
1. ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบหลั ก การในการปรั บ ปรุ งแก้ ไขข้ อ บั ง คั บ ฯ ทั้ ง ๓ ฉบั บ โดยให้
คณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน นําข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบัน ไปปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วแจ้งเวียนกรรมการสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามประกาศใช้ต่อไป

๒. เห็นสมควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการออกประกาศให้วิทยาลัยชุมชนจัดทําบัญชี
รายชื่อผู้ที่มีศักยภาพในการดําเนินงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
ชุมชน
วาระที่ 4.6

เรื่อง การเสนอขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปเรื่อง
๑. วิทยาลัยชุมชนสงขลา เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
(หลักสูตร ๑ ปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและบุคลากร ในพื้นที่ให้มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านธุรกิจเบื้องต้น มีทักษะที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทํางาน สามารถประกอบ
อาชีพในครอบครัว และชุมชนได้ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
๒. คณะกรรมการวิช าการ ในการประชุ ม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
๒.๑ ปรับแก้ชื่อหลักสูตร จาก “หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ธุร กิ จ ” เป็ น “หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รเทคโนโลยี ส ารสนเทศ” เนื่ อ งจากชื่ อ รายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตรนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะประกอบธุรกิจประเภทใด ให้ใช้ชื่อว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนจะนําไปใช้กับธุรกิจใดนั้น ให้ผู้สําเร็จหลักสูตรนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
๒.๒ ปรับชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตรภาษาไทย
๒.๓ ปรับแก้ปรัชญาของหลักสูตรให้สื่อความหมายเรื่องคุณค่าหรือความเชื่อในเรื่อง
ของหลักสูตร เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มคุณภาพหรือคุณค่าของชีวิต
๒.๔ ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ (๑) และ ข้อ (๒) เป็น (๑) เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่อ งเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ านธุรกิ จ (๒) เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนมี ทั ก ษะในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการทํางานด้านธุรกิจ
3. วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสงขลาได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รตามมติ แ ละข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการวิชาการ และผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้
ดําเนินการปรับแก้ตามมติครบถ้วนแล้ว จึงเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาการเสนอขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รเทคโนโลยี
สารสนเทศแล้ว มีข้อสังเกตดังนี้
๑. การใช้ศัพท์ทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้สถาบันตรวจสอบการเขียน
ให้ถูกต้องตามที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนด เช่น คําว่า อินเตอร์เน็ต
๒. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรควรพิจารณาทั้งด้านคุณวุฒิและประสบการณ์
การทํางานควบคู่กัน
๓. ที่ ป ระชุ ม มี ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับ การนํ าหลักสูต รไปใช้ ว่าควรจั ด กระบวนการเรียน
การสอนให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชุมชนได้

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้วิทยาลัยชุมชน
สงขลาสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป
๒. ให้ความเห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนอื่นสามารถนําหลักสูตรดังกล่าวไปใช้จัดการศึกษาได้
โดยปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อ
หลักสูตร ชื่อประกาศนียบัตร โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตต่อชั่วโมง และคําอธิบายรายวิชา
ประธานกําหนดวันประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.
โดยให้จัดประชุมในคราวเดียวกับการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
ผู้จดรายงานการประชุม
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