รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 3/๒๕61
วันอังคารที่ 6 มีนาคม ๒๕61 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
.........................................
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นางสิริกร มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(นางอรสา ภาววิมล แทน)
3. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายอุดร ตันติสุนทร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
8. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นายธานินทร์ ริ้วธงชัย แทน)
9. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา แทน)
10. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย
12. นายทิวากร เหล่าลือชา
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
13. นายเจริญชัย วงษ์จินดา
เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
14. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
15. นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายชุมพล พรประภา
2. นายถนอม อินทรกําเนิด
3. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
4. นายสุรพล โอภาสเสถียร
5. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
6. นายพล เสาะสุวรรณ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
2. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
4. นายนําชัย กฤษณาสกุล
5. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
6. นางชนิกา น้ําเพชร
7. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
8. นางสาวสุธิมา เทียนงาม
9. นายทศปริชัย เลาห์ทวี
10. นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน
11. นายนําพล ปัญญาทิพย์

รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
นายกสภาสถาบั น วิท ยาลัยชุ มชนได้กล่ าวเปิดการประชุม และดําเนิ นการประชุ มตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
วาระที่ 1.1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1
เรื่อง นโยบายการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแห่งใหม่
ประธานแจ้งว่า ตามที่ ส ภาสถาบั นวิท ยาลัยชุม ชนได้รับ ทราบนโยบายในการขอจัดตั้ ง
วิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และมีมติมอบหมายคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ์การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดชุมพร โดยมีกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายถนอม อินทรกําเนิด และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน นั้น การประชุม
ในวันนี้จะมีวาระเสนอรายงานความก้าวหน้า และพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
ด้วย
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2
วาระที่ 1.2.1

เรื่องทีเ่ ลขานุการแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

สรุปเรื่อง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ดังนี้
1. การประชุ ม สภาสถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั้งที่ 2/2561 และการตรวจเยี่ ย มการ
ดํ า เนิ น งานการจั ด การศึ ก ษาของหน่ ว ยจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนอุ ทั ย ธานี ระหว่ า งวั น ที่ 1 – 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัย
วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
3. พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 – 2559
3.1 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี วันที่ ๒7 มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โดยมี นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธี
3.2 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ โดย
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย สุปิงคลัด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี
3.3 วิทยาลัยชุมชนตาก วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ณ วิทยาลัยชุมชนตาก โดยมี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2.2

เรื่อง ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙

สรุปเรื่อง
๑. สํานั ก งานสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ กํ าหนดให้ วิท ยาลั ยชุ ม ชนทุ ก แห่ งต้ อ งประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปี และได้กําหนดมาตรการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย
เทียบเคียงกระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด ดังนี้
๑.๑ รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 255๙
วิทยาลัยต้องส่งรายงานภายใน ๓๐ พฤศจิกายน 25๖๐
๑.๒ คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมี จํ า นวน ๓ คน และ
คณะกรรมการต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามีความน่าเชื่อถือ และวิทยาลัยชุมชนได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๒. ระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน CHE QA Online ของ
วิทยาลัยชุมชนสามารถประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ในแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบัน และมาตรฐาน
การบริหารจัดการ ทั้งนี้ กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้สรุปผลการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 255๙ ที่รายงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online ที่
ประธานคณะกรรมการประเมินเป็นผู้ยืนยันผลการประเมินได้ ดังนี้
2.1 ผลการประเมิ น ในระดั บ ดี ม าก (4.51 - 5.00) ได้ แ ก่ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแพร่
สระแก้ว ตราด ระนอง นราธิวาส ปัตตานี สตูล พังงา และสงขลา
2.2 ผลการประเมินในระดับดี (3.51 - 4.50) ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก
น่าน บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลําภู ยโสธร อุทัยธานี สมุทรสาคร และยะลา
๒.๓ ผลการประเมินระดับพอใช้ (๒.๕๑ - ๓.๕๐) ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
2.๔ ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินระดับดีมาก (4.51 - 5.00) จํานวน 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
(1) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพของผู้สอน (4.97)
(2) ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 ผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมยังอยู่ในชุมชน (4.90)

(3) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กระบวนการบริหารทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ (4.90)
(4) ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 ผลการนําความรู้และประสบการณ์มาเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง (4.90)
(5) ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 ผลงานของครู (4.83)
(6) ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน ผู้รับการฝึกอบรม และ
บุคลากรทุกกลุ่มในวิทยาลัยมีวิถีชีวิตและมีความประพฤติที่ดีงาม (4.75)
(7) ตั วบ่ งชี้ ที่ 7.1 ภาวะผู้นํ าของสภาวิทยาลัยชุ มชนและผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
(4.75)
(8) ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ (4.70)
(9) ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน (4.66)
(10) ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาวิทยาลัย (4.65)
(11) ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน
วิทยาลัยและหน่วยจัดการศึกษา (4.55)
2.๕ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวม
(1) วิทยาลัยชุมชนควรทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยวิเคราะห์ (SWOT Analysis) และ
เชื่อมโยงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
(2) วิทยาลัยชุมชนควรมีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อรายงานสภาวิทยาลัยชุมชน
(3) วิทยาลัยชุมชนควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติ และส่งเสริมจัดเวทีให้
นักศึกษาเข้าประกวดหรือแข่งขันความสามารถในระดับชาติ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะฝีมือแรงงาน
(4) วิทยาลัยชุมชนควรกํากับติดตามการประเมินความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนและแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
(5) วิทยาลัยชุมชนควรสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรทําวิจัยที่สร้างประโยชน์กับชุมชน
สังคมท้องถิ่น โดยวิเคราะห์บริบทของชุมชน เพื่ อให้งานวิจัยแก้ปัญ หาของชุมชน และนําวิจัยเผยแพร่หรือ
ตีพิมพ์สู่ภายนอกให้มากขึ้น
(6) ควรส่งเสริมการนําผลงานวิชาการด้านบริการวิชาการให้กับชุมชน เพื่อพัฒนา
ชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
(7) วิทยาลัยชุมชนควรร่วมมือกับชุมชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตร
ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่และจังหวัด
(8) วิทยาลัยชุมชนควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับพันธกิจ และยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัยชุมชนและควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้าน
(9) วิทยาลัยชุมชนควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้ผู้บริหารจัดหางบประมาณมาดําเนินการตามเป้าหมายของแผนที่กําหนดไว้
(10) วิทยาลัยชุมชนควรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
๓. สภาวิชาการสถาบันวิท ยาลั ยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗
กุมภาพั นธ์ ๒๕๖๑ ที่ ประชุมได้พิจารณาผลการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง ที่ประชุมมีมติให้สํานักงานสถาบันให้คําปรึกษาและแนะนํา

เพื่อการพัฒนาแก่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบต่อไป และให้รายงาน
ผลการดําเนินการแก่สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบด้วย
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปีการศึกษา 2559 แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังนี้
1. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับดี – ดี มาก บางตัวบ่ งชี้ยังไม่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อาทิ ผลงานของครู งานวิจัยการสร้างสรรค์การนําเสนอผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
2. เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีการติดตาม และให้คําปรึกษาแนะนํา เพื่อ
สร้างความเข้าใจในกระบวนการ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแก่วิทยาลัยชุมชน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปีการศึกษา

๒๕๕๙
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนติดตาม และให้คําปรึกษาแนะนํา เพื่อสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแก่วิทยาลัยชุมชน
วาระที่ 1.2.3

เรื่อง สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร

สรุปเรื่อง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบันที่มา
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี เกี่ยวกับการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สรุปผลความ
คิดเห็นของกรรมการสภาสถาบันที่ตอบแบบสํารวจ 10 ราย (กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 13 ราย) ดังนี้
1. กรรมการสภาสถาบันส่วนใหญ่มีความคิดเห็นให้มีการจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนสัญจร ณ วิทยาลัยชุมชนในพื้นที่แต่ละภูมิภาค จํานวน 4 ครั้ง/ปี และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดประชุม
สัญจร จํานวน 2 วัน
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสัญจร ที่ควรเน้น ได้แก่
จุด เด่ น หรือ นโยบายสํ าคั ญ ที่ ดําเนิ น การของวิท ยาลัยชุม ชนในพื้ น ที่ ที่ สัญ จรไป ผลการดํ าเนิ น งาน ปั ญ หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ การจัดสรรงบประมาณ การศึกษาวิจัย
ของวิทยาลัยชุมชนกลุ่มจังหวัดที่เข้าประชุม การพัฒนาเชิงนโยบาย/เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
และควรมีการอภิปรายเรื่องทั่วไปตามที่สภาสถาบันได้พบเห็นจากการศึกษาบริบทในพื้นที่ที่ไปดูงาน ที่ไม่ใช่
วาระการประชุม ทั้งนี้ ขอให้เริ่มนโยบายลดการใช้กระดาษ (Paperless)
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ที่ ป ระชุ ม เสนอแนะให้ เริ่ ม นโยบายลดการใช้ ก ระดาษ (Paperless) โดยเริ่ ม นํ า ระบบ
e- Meeting มาใช้กับการประชุม และการดําเนินงานด้านอื่น ๆ ด้วย
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 2
กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว พร้ อ มทั้ ง ได้ เวี ย นแจ้ ง ให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 2/2561
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
เรื่อง 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
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ นั้น
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2

เรื่อง การสรรหาผู้อาํ นวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
สรุปเรื่อง
๑. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 45/๒๕60 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุ มชนพั งงา โดยมีรองศาสตราจารย์ฐาปนี ย์ ธรรมเมธา
เป็นประธานกรรมการ ซึ่งได้ดําเนินการสรรหาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลการสรรหาที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายมานิต วิมุตติสุข เป็นผู้เหมาะสมที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
๒. สภาสถาบั น วิท ยาลั ยชุ ม ชน ในการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่ อวั น ที่ 10 ตุ ล าคม
๒๕60 ได้พิจารณาผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงาแล้ว มีมติให้ชะลอการเห็นชอบการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า นายมานิต วิมุตติสุข ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอถอนตัวออกจากการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบการขอถอนตัวของ นายมานิต วิมุตติสุข จากการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย

ชุมชนพังงา
2. มอบให้คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงาที่มีรายชื่อตามคําสั่ง
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 45/2560 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ดํ าเนิ นการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนพังงาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 3.3

เรื่อง การสรรหาผู้อาํ นวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
วาระที่ 4.1
เรือ่ ง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
๑. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูได้นําหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ผ่าน
การรับ ทราบจากสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปปรับ ปรุงตามความเหมาะสมของบริบ ทและ
ศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชนแล้ว จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาดําเนินการขอความ
เห็นชอบต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และ
ตรวจสอบหลักสู ตรของวิ ท ยาลั ย ชุม ชนหนองบั วลําภู แ ล้ วเห็ น ว่า วิท ยาลั ยชุม ชนหนองบั วลํ าภู ได้ ป รับ ปรุง
หลักสูตรอนุปริญ ญาตามเงื่อนไขที่กําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญ ญา พ.ศ.
๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงนําเสนอที่ประชุม
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
1.2 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูได้ดําเนินการแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษา
และวิจัย ได้วิเคราะห์และตรวจสอบ หลักสูตรที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้วเห็นว่าวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตามเงื่อนไขที่กําหนดและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขชื่อหลักสูตรอนุปริญญาให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว
2. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้นําหลักสูตรอนุปริญญา ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ผ่าน
การรับ ทราบจากสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปปรับ ปรุงตามความเหมาะสมของบริบ ทและ
ศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จํานวน ๒ สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณา
ดําเนินการขอความเห็นชอบต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 สถาบันวิท ยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และ
ตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแล้ว เห็นว่าวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ปรับปรุงหลักสูตร
อนุ ปริญ ญาตามเงื่อนไขที่ กําหนดและเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๘
และสอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึ ง นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้ว
2.2 สภาวิช าการสถาบั น วิท ยาลัย ชุม ชน มี ม ติ ให้ วิท ยาลั ยชุ ม ชนแม่ ฮ่ องสอนแก้ ไข
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะ โดยไม่ต้องนําเข้าเสนอสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้นําหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป แต่หากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไม่สามารถ
แก้ไขหลักสูตรได้ทัน เนื่องจากมีแผนกําหนดเปิดหลักสูตรดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ และภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนดําเนินการนําเนื้อหาที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพ

ปัจจุบันตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับให้ผู้เรียน
สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง โดยกําหนดเนื้อหาที่จะสอนตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) ไปก่อน และให้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู และแม่ฮ่องสอน
แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังนี้
1. ควรบูรณาการในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (General Education) ทั้ง 3 รายวิชา ให้
ทันสมัย โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน เช่น จังหวัดศึกษา ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
จังหวัด และศักยภาพในพื้นที่ เป็นต้น
2. ตรวจสอบชื่อความหมายของการใช้ชื่อทั้งภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ให้ตรงกัน
3. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปที่ดําเนินการอยู่ต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้
1.1 หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าการบริ ห ารการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ของ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
1.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
2. ให้ ส ถาบั น วิท ยาลัยชุ ม ชนดํ าเนิ น การปรับ ปรุงรายวิชาหมวดศึ กษาทั่ วไป (General
Education) ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

วาระที่ 4.2

เรื่ อ ง ร่ า งระเบี ย บสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ....
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๐ มีมติให้ความเห็นชอบระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้
ลงนามในระเบียบที่เกี่ ยวกับการจัดการศึกษาและประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
จํานวน ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่า
ปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

และมีมติมอบอํานาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ออกระเบียบวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. จากการติดตามการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ
วิท ยาลั ยชุมชน พบว่า วิท ยาลัยชุม ชนประสบปัญ หาในการพั ฒ นาหลักสูตรและจั ดการเรียนการสอนตาม
หลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิท ยาลัยชุม ชน และได้เสนอข้อคิด เห็ น ว่า การที่ วิท ยาลั ยชุ ม ชนจะออกระเบี ยบ
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาฯ ตามที่สภาสถาบันมอบหมาย หากไม่มีการกําหนดมาตรฐานหรือ
แนวปฏิบัติกลางไว้จะทําให้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในด้านคุณภาพหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน
และการใช้จ่ายงบประมาณเรื่องค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนผู้สอน เป็นต้น
๓. สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน มี ห น้ า ที่ กํ า กั บ มาตรฐานการศึ ก ษาและออกระเบี ย บ
ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน ตามมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓)
แห่งพระราชบัญ ญั ติสถาบันวิทยาลัยชุม ชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้ น สถาบั นวิทยาลัยชุมชนจึงเห็นสมควรให้ มี
ระเบี ย บสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในระเบียบดังกล่าวประกอบด้วยการกําหนดองค์ประกอบของหลักสูตร การจัดการศึกษา
การลงทะเบี ย นเรี ย น การวัด และประเมิ น ผลการเรีย น การสํ า เร็จ การศึ ก ษา และเอกสารทางการศึ ก ษา
ซึ่งกําหนดไว้เป็นหลักมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับให้วิทยาลัยชุมชนนําไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เต็มตามศักยภาพและตรงตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ต่อไป โดยอาศัยอํานาจของสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาร่ า งระเบี ย บสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.... แล้วมีความเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการกํากับ ดูแลมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจึงเห็นสมควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนออกระเบียบดังกล่าว โดยเสนอแนะ
ให้กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บค่าเล่าเรียนหลักสูตรบางประเภท
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
วาระที่ 4.3

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชือ่ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
1. ข้ อบั งคับ สถาบั น วิท ยาลั ยชุม ชน ว่าด้วยอนุ ก รรมการวิชาการวิ ท ยาลัย ชุม ชน พ.ศ.
2560 เสนอต่อสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
พ.ศ. 2560 โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งแนวปฏิบัติในการดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชน โดยให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
2. วิทยาลัยชุมชน 18 แห่งได้ดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน และ
เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบ

รายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาชุมชน จํานวน 18 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตาก บุรีรัมย์
มุกดาหาร หนองบัวลําภู สระแก้ว อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด
แพร่ สงขลา และน่าน แล้ว
3. วิท ยาลั ย ชุ ม ชนแม่ ฮ่ อ งสอนและระนอง ได้ ดําเนิ น การสรรหาอนุ ก รรมการวิ ชาการ
วิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนสตูล ขอทบทวนรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตามที่มติสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุ ม ชน จํ า นวน 18 แห่ ง และมี ข้ อ เสนอแนะว่ า อนุ ก รรมการวิ ช าการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนควรมี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถทางวิชาการ เพราะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา จะ
สามารถช่วยการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนได้เป็นอย่างดี
4. วิท ยาลั ยชุ ม ชนสตู ล ได้ จัด ส่ งเอกสารการเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อนุ ก รรมการวิช าการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
4.1 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก จากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น /ปราชญ์ ช าวบ้ า น/ผู้ ป ระสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพภาคเอกชน/ภาคประชาชน จากเดิมคือ นางกุสุมา นกเกษม เปลี่ยนเป็น ผศ.
ดร.อํานาจ ทองขาว
4.2 ผู้สอนพิเศษ จากเดิม นางวิไลลักษณ์ ทองช่วย เปลี่ยนเป็น ดร.บรรจง ทองสร้าง
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยได้ตรวจสอบเอกสารและ
ข้อมูลรายบุคคลของอนุ กรรมการวิชาการวิท ยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ระนอง และสตูล แล้ว และเสนอต่อ
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการทั้ง 3 วิทยาลัยชุมชนแล้ว
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. รายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและวิทยาลัยชุมชนระนอง
2. การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป
วาระที่ 4.4

เรื่ อ ง การมอบหมายให้ ส ภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนออกข้ อ บั ง คั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
1. ความในมาตรา 37 (5) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิท ยาลั ยชุ ม ชน พ.ศ. 2558
กําหนดว่า “สภาวิท ยาลัยชุมชนมีอํานาจหน้าที่ ออกระเบียบและข้อบั งคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย”
2. ความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 กําหนด
ว่า “ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งสภาวิทยาลัย
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย มีหน้าที่ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา และสนับสนุนการดําเนินกิจการของ
วิทยาลัย

จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้น
จากตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนถึงการดําเนินงานและการประชุมของคณะกรรมการ ให้
เป็นตามข้อบังคับของวิทยาลัย”
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้ว เพื่อให้การออกข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... มีแนวปฏิบัติที่วิทยาลัยชุมชนนําไปอ้างอิงการจัดทํา
ข้อบังคับดังกล่าวในแต่ละวิทยาลัยชุมชนให้มีมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นควรที่สภาสถาบันจึงกําหนดแนวปฏิบัติ
ดังนี้
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาปรับแก้ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ดังนี้
สาระสําคัญ
ข้อเสนอปรับแก้ไข
ข้อ 5 วรรคสี่ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คําแนะนํา ให้ ข้อ 6 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
คําปรึกษา และสนับสนุนการดําเนินกิจการของวิทยาลัย (1) ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา และสนับสนุนการ

ดําเนินกิจการของวิทยาลัย
(2) จั ด หาทุ น ระดมทุ น เพื่ อ เป็ น เงิ น รายได้ ข อง
วิทยาลัย
(3) สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนหรือองค์กร ร่วมทั้ง
กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ข้อ 7 นอกจากการพ้ น จากตํ าแหน่ งตามข้อ ๕ วรรค
สามแล้ ว ประธานกรรมการหรื อ กรรมการพ้ น จาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อม
เสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ
(๗) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้างแรง หรือถูกสั่งให้ออก
เพราะมีเหตุมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ 8 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๕ วรรค
สามแล้ ว ประธานกรรมการหรื อ กรรมการพ้ น จาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อม
เสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ

มติ

ที่ประชุม มีมติดังนี้
1. เห็นชอบแนวปฏิบัติว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
2. มอบหมายสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนดํ า เนิ น การออกข้ อ บั ง คั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย พ.ศ. ....
วาระที่ 4.5

เรื่อง ร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนพ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2560 มีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแต่งตั้งคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้และจัดทําหลักเกณฑ์การ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่ โดยมอบให้กรรมการสภาสถาบัน (นายถนอม อินทรกําเนิด) เป็นประธานคณะทํางาน
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่ ณ จังหวัดชุมพร และ กรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์
พิเชฐ บัญญัติ) เป็นประธานคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่ ณ จังหวัดสุโขทัย
โดยมีนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นที่ปรึกษาคณะทํางานทั้ง 2 จังหวัด
2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีคําสั่งที่ 66/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการจัดทําหลักเกณฑ์การ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน (2) คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดชุมพร
และ (3) คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ในการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ณ จั ง หวั ด สุ โขทั ย โดย
คณะอนุกรรมการฯ ตาม (1) มีอํานาจหน้าที่พิจารณา และกําหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 11 การจัดตั้ง การรวม การโอนหรือการยุบเลิก
วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ให้ทําเป็นกฎกระทรวง
3. คณะอนุ ก รรมการจั ด ทํ า หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน การประชุ ม ครั้ ง ที่
1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพั นธ์ 2561 เพื่ อพิ จารณาร่างหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการขอจัดตั้งวิทยาลั ย
ชุมชน พ.ศ. .... แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงในหมวดที่ว่าด้วยนโยบายและ
หลักเกณฑ์การจัดตั้งให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี และพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนมาตรา 8
และ มาตรา 9 และในหมวดที่ว่าด้วยขั้นตอนการจัดตั้งให้สอดคล้องกับกรอบของมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําร่างหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตาม
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนพ.ศ. .... แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังนี้
1. แนวนโยบาย เสนอแนะให้เพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชน ควรเป็น
จังหวัดที่มีความต้ องการในการพัฒ นาคนด้อยโอกาส ในพื้ นที่ห่างไกล สถานที่ จัดตั้ง ให้มีความพร้อมด้าน
สถานที่ โดยเน้นไปยังสถานที่ราชการเดิมที่ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ และบุคลากรให้ใช้บุคลากรเดิม หรือที่
สรรหาใหม่ในรูปแบบพนักงานราชการ

2. ขั้นตอนการจัดตั้ง เสนอแนะว่า ผู้ก่อตั้งในช่วงแรก ให้เป็นการดําเนินการของประชาคม
หรื อ คณะบุ ค คล เสนอผ่ านผู้ ว่าราชจั งหวัด มายั งสถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชน รู ป แบบการบริห ารจั ด การควรมี
การออกแบบใหม่ โดยจัดทําเป็น “โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างโอกาสทางการศึกษาของจังหวัด ....” ขึ้น
ตรงกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้มีวิทยาลัยชุมชนเดิมที่อยู่ใกล้เป็นพี่เลี้ยง และปรับขั้นตอนที่จัดทําเป็น
ประกาศให้ มี ค วามกระชั บ ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น การในแต่ ล ะขั้ น ตอนให้ นํ า ไปจั ด ทํ า เป็ น คู่ มื อ
การดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็น ชอบในหลั กการของร่างประกาศสถาบั นวิท ยาลัยชุม ชน เรื่อง หลักเกณฑ์ แ ละ
ขั้น ตอนการขอจั ด ตั้ งวิ ท ยาลัย ชุม ชนพ.ศ. .... และมอบให้ ส ถาบั น วิท ยาลัย ชุม ชนปรับ ปรุงตามข้ อ คิ ด เห็ น /
เสนอแนะ และดําเนินการตามขั้นตอนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในประกาศต่อไป
2. มอบสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารโครงการตามข้ อ คิ ด เห็ น /
เสนอแนะข้างต้น
วาระที่ 4.6

เรื่อง การกําหนดสถานะของผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ
สรุปเรื่อง

๑. ความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กํ าหนดให้ มี ตํ าแหน่ งผู้ อํ านวยการสถาบั น รองผู้ อํ า นวยการสถาบั น
ผู้อาํ นวยการวิทยาลัย และรองผู้อํานวยการ ซึ่งมาได้ทั้งจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
๒. ที่ประชุม คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
เมื่ อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบั น ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา
เดี ย วกั บ อธิ ก ารบดี รองผู้ อํ า นวยการสถาบั น ได้ รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ในอั ต ราเดี ย วกั บ รองอธิ ก ารบดี
ผู้อํานวยการวิทยาลัย ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกับคณบดี รองผู้อํานวยการวิทยาลัย ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกับรองคณบดี
๓. ตํ าแหน่ งผู้ บ ริห ารทั้ ง ๔ ตํ าแหน่ งที่ ไม่ เป็ น ข้าราชการ ยังไม่ มี ก ฎหมายกํ าหนดให้ มี
สถานะเป็นเช่นใด ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกําหนดสถานะผู้บริหาร
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ....
๔. ความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว่า
“การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ํากว่าปริญญาและระดับปริญญา” และมาตรา ๑๙
กําหนดว่า “การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา”
๕. ความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดว่า
“ให้จัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” และมาตรา ๘ กําหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน...”

ดังนั้นจากความในข้อ ๑ และ ๒ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงมีสถานะเป็น “สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”
6. ความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดว่า “ให้มีผู้อํานวยการสถาบัน และรองผู้อํานวยการสถาบัน ให้มี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ซึ่ง ๔ ตําแหน่ง มาได้ทั้งจากองค์กรภาครัฐ
หรือภาคเอกชน”
7. สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ได้มีค วามเห็ น ชอบตอบข้ อ หารือของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา ว่าพระราชบัญ ญั ติบั ตรประจําตั วเจ้าหน้ าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนด
ตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ในมาตรา ๔ จําแนก ได้เป็น ๓ ประเภท คือ ข้าราชการ พนักงาน และ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีฐานะ
เทียบเท่ากรม ผู้อํานวยการสถาบันซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน ตามมาตรา
๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีอํานาจออกบัตรประจําตัวสําหรับข้าราชการ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
ออกบัตรประจําตัวพนักงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามมาตรา ๔ ลําดับที่ ๑๘ แห่ง
พระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และผู้ มี อํ า นาจออกบั ต รประจํ า ตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ และออกบัตรประจําตัว
สําหรับพนักงานราชการตามมาตรา ๔ ลําดับที่ 2๐ แห่งพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว
8. ความในมาตรา ๔ ลําดับที่ ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา กําหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มี
อํานาจออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดว่า “พนักงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ”
9. ความในข้ อ ๓ วรรค ๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หมายความว่า บุคคลซึ่ง
ได้ รั บ การจ้ า งตามสั ญ ญาจ้ า งให้ ทํ า งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยได้ รั บ ค่ า จ้ า งหรื อ ค่ า ตอบแทนจากเงิ น
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา”
ดังนั้น ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน รองผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการวิทยาลัย และ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยที่ไม่เป็นข้าราชการ มีสัญญาจ้างการปฏิบัติงานกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และได้รับ
ค่ า ตอบแทนจากเงิ น งบประมาณ แผ่ น ดิ น จึ ง มี ส ถานะเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ประเภทพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุ คคลของสถาบันวิทยาลัยชุม ชน ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเห็นชอบการกําหนดสถานะและร่างข้อบังคับฯ และให้
เสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันและรองผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยที่ไม่เป็นข้าราชการ มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภทพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
2. เห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกําหนดสถานะผู้บริหารสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ....

วาระที่ 4.7

เรื่อง การแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาเลื่อนอัตราค่ าตอบแทนของผู้ อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ

สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีคําสั่งที่ 57/2559 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาเลื่อนอัตราค่าตอบแทนของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ
โดยมีนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธานอนุกรรมการ นายชุมพล พรประภา และนายแพทย์พิเชฐ
บัญญัติ เป็นอนุกรรมการ
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ตําแหน่ง รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และตามความในข้อ 1 แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ กําหนดให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 – 5 คน จาก
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดําเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เพื่อเลื่อนอัตราค่าตอบแทนตามเครื่องมือและตัวชี้วัดที่กําหนด ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อนอัตราค่าตอบแทนของ นายวีระชัย
กวีธีระวัฒน์ ตําแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
การพิจารณา
ที่ประชุมแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อนอัตราค่าตอบแทนของนายวีระชัย
กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
1. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
ประธานคณะกรรมการ
2. นายชุมพล พรประภา
กรรมการ
3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการ
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป
มติ
ที่ ป ระชุ มเห็ น ชอบการแต่ งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาเลื่ อนอั ตราค่ าตอบแทนของ
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ตําแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
1. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
ประธานคณะกรรมการ
2. นายชุมพล พรประภา
กรรมการ
3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการ
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป
วาระที่ 4.8

เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ 69/๒๕๖๐ ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน
กรรมการ เพื่ อดําเนิ นการสรรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ มีคุณ สมบัติ ค รบถ้วนตามกฎ ระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตรได้ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
แต่ เนื่ อ งจากความในข้ อ ๘ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดให้ “การสรรหาผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากสภาสถาบัน” ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับแตงตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ครบหกสิบวันเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกอบกับกรรมการแต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก จึงดําเนินการสรรหาแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 256๑ ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบที่ประชุมเพื่อขยายเวลาในการดําเนินการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ถึงวันที่ 2 มีนาคม 256๑
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ถึงวันที่ 2

มีนาคม 256๑
2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร
วาระที่ 4.9

เรื่อง ผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้าทีผ่ ู้อาํ นวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 3/๒๕๖1 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖1
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ได้ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้สืบหา
ข้ อมู ล จากสภาวิท ยาลัยชุมชน บุ คลากรของวิท ยาลัยชุมชน และพิ จ ารณาจากหลัก ฐานตามแบบประเมิ น
การประเมินผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มีผลการประเมินให้ นายประยงค์ แก้วประทุม ผ่านการประเมิน
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายประยงค์ แก้วประทุม ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
วาระที่ 4.10

เรื่อง การอนุมตั ิการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/25๖1
สรุปเรื่อง
1. ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในมาตรา ๑๘ (๕) สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง
และ มาตรา ๔๖ สถาบันมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งในสาขาวิชาที่มีการสอน
ในสถาบันได้ ดังต่อไปนี้

(๑) อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา
(๒) ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม
2. ขณะนี้ มี ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ เรี ย นครบตาม
หลักสูตรและได้รับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านการกลั่นกรอง
และตรวจสอบความถูกต้อง จากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบ
ให้นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญาต่อไป
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามที่
ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน และสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนกลั่ น กรอง และลงนามรั บ รองความถู ก ต้ อ งแล้ ว
จํานวน 51 คน เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
ของวิทยาลัยชุมชน กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
4. คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต ร
ของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ได้พิจารณากลั่นกรอง
และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 51 คน แล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญ ญา พ.ศ. 2548
ข้อ 12 เกณฑ์ การวัดผลและสําเร็จการศึ กษา ต้ องเรียนครบตามจํานวนหน่ วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน 51 คน ดังนี้
4.1 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 51 คน
(1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 35 คน
(2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 คน
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 51 คน และให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป
วาระที่ 4.11

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล นราธิวาส
ยโสธร และน่าน แทนตําแหน่งที่ว่างลง
สรุปเรื่อง
1. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล นราธิวาส ยโสธร และน่าน ได้ลาออกจากตําแหน่ง

รายละเอียด ดังนี้
วิทยาลัยชุมชน
ชื่อ – สกุล
สตูล
นางวรรณดี สุธาพาณิชย์
นราธิวาส
นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
ยโสธร
นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร
ผศ.ดร.อารี หลวงนา
นายดิเรก ศรีวะโสภา
รศ.ประวิต เอราวรรณ์
นายสุกฤษฏิ์ วงศ์สุวพิชญ์

ตําแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

น่าน

ผศ.(พิเศษ) ปรีชา วุฒิการณ์
นายสุรวัฒน์ เลิศชัยพิทักษ์
รศ.ดร.คมสัน อํานวยสิทธิ์
นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
นายกมล ภู่ประเสริฐ
นายสุชาติ พัฒนศิษฏางกูร
นายพงศ์กรณ์ สามัคคีนฤมิต

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย
2.1 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย
จํานวนหนึ่งคน เป็นประธาน
2.2 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งสภาวิท ยาลั ย ชุ ม ชนเลื อ ก จากบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จํานวน
สองคน เป็นกรรมการ
2.3 ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ค วามเข้าใจ และมีประสบการณ์ เกี่ยวกับ ภารกิ จของวิท ยาลั ย
ชุมชน ที่สภาสถาบันมอบหมาย จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
2.4 ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
สตูล นราธิวาส ยโสธร และน่าน แทนตําแหน่งที่ว่างลง ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล, นราธิวาส
2. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของวิ ท ยาลั ยชุ ม ชน เพื่ อ ทํ าหน้ าที่ ก รรมการสรรหาสภาวิท ยาลัย ชุ ม ชนสตู ล
นราธิวาส ยโสธร และน่าน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแทน
ตําแหน่งที่ว่างลง และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งสภาวิทยาลัยชุมชนเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลที่มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัย
จังหวัดนั้นเลือก จํานวนสองคน เป็นกรรมการ
2. เสนอชื่อกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล นราธิวาส ยโสธร และน่าน ดังนี้

(1) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา

เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล, นราธิวาส
(2) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
(3) นางสีลาภรณ์ บัวสาย
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของวิ ท ยาลั ยชุ ม ชน เพื่ อ ทํ าหน้ าที่ ก รรมการสรรหาสภาวิท ยาลัย ชุ ม ชนสตู ล
นราธิวาส ยโสธร และน่าน
วาระที่ 4.12

เรื่อง ร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพั นธ์
2561 มีมติรับทราบนโยบายโดยท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ฝากให้
สถาบั น วิ ท ยาลัย ชุ ม ชนดูแ ลเรื่อ งการจั ด ตั้ งวิท ยาลั ยชุ ม ชนที่ จังหวัด เพชรบู รณ์ เนื่ องจากเป็ น จั งหวั ด ที่ ยั งมี
ประชาชนยากจนจํานวนมากและขาดโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และความก้าวหน้ าในการเตรียมการใน
เบื้องต้นจากที่ประชุมแล้ว
2. ในการนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เสนอแผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
มายังสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ นายแพทย์พิเชฐ บัญ ญั ติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประสาน
รายชื่อเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อขอแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
3. ประกอบกับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 12
กั น ยายน 2560 มี ม ติ ให้ ส ถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชนเสนอแต่ งตั้ งคณะทํ างานศึ ก ษาความเป็ น ไปได้แ ละจั ด ทํ า
หลักเกณฑ์การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยมีนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นที่ปรึกษาคณะทํางานทั้ง 2
จังหวัด และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีคําสั่งที่ 66/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชน ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการจัดทําหลักเกณฑ์การจัดตั้งวิทยาลัย
ชุ ม ชน (2) คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ในการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ณ จั ง หวั ด ชุ ม พร และ
(3) คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ นายแพทย์พิเชฐ
บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย เห็นสมควรให้แต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม
4. ในการนี้ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนจึ ง เห็ น สมควรเสนอรายชื่ อ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ เพชรบูรณ์ และแต่งตั้งอนุกรรมการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย เพิ่มเติมตามที่เสนอข้างต้น
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย (เพิ่มเติม) และคําสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์

2. มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามต่อไป
วาระที่ 4.13

เรื่ อ ง การเสนอขอขยายระยะเวลาการสรรหาสภาวิ ช าการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
บุคคลภายนอกสถาบัน แทนตําแหน่งที่ว่าง
สรุปเรื่อง
1. ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกสถาบัน ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน แทน
ตําแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
สภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้ “การได้มาซึ่งรายชื่อ
ผู้ ส มควรดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการสภาวิช าการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จ ากบุ ค คลภายนอกสถาบั น ตามวรรคหนึ่ ง ให้
คณะกรรมการสรรหาดํ าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จภายในสี่สิบ ห้ าวัน นับแต่วันที่ผู้ดํารงตําแหน่ งกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณ วุฒิ จากบุคคลภายนอกสถาบันพ้นจากตําแหน่งหรือก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน แล้วแต่กรณี”
2. ในการนี้ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาแต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก และเพื่อให้การ
สรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความเห็นชอบเพื่อให้ขยายเวลาในการดําเนินการสรรหากรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการขยายระยะเวลาการสรรหาสภาวิ ช าการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
บุคคลภายนอกสถาบัน แทนตําแหน่งที่ว่าง เป็นเวลา 60 วัน
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายเวลาการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน แทนตําแหน่งที่ว่าง เป็นเวลา 60 วัน
ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ
วาระที่ 5.1
เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2561 ในวันอังคารที่ 10
เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑7.0๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้จดรายงานการประชุม

นายเจริญชัย วงษ์จินดา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

