๑
รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 3/๒๕62
วันอังคารที่ 12 มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
.........................................
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นางสิริกร มณีรินทร์
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นายสุทน เฉื่อยพุก แทน)
3. นายถนอม อินทรกําเนิด
4. นายชุมพล พรประภา
5. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
6. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
8. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)
9. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
(นายภัทรพงศ์ พุ่มผลึก แทน)
10. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ แทน)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์
12. นายทิวากร เหล่าลือชา
13. นายอัศวยุช เทศอาเส็น
14. นายเจริญชัย วงษ์จินดา
15. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
16. นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์
2. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
3. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
4. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ

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

๒
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
2. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
4. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
5. นางชนิกา น้ําเพชร
6. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
7. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
8. นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล
9. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ
10. นายสิทธิพร พินิจสิน
11. นายนําพล ปัญญาทิพย์
12. นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์
13. นางสาวมะวะดี ศรีพลอย
14. นายสดายุ ทองพรม

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

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1
เรื่อง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ประธานแจ้งว่าเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ เข้ าร่ วมประชุ ม กั บนายแพทย์ศุภกร
บัวสาย ผู้จัดการ กสศ. ถึงรายละเอียดโครงการใหม่ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น
จากนั้นได้ขอให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าว่า
ขณะนี้ มีวิทยาลัยชุมชน 6 แห่ง ที่ได้รับการจัดสรรทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จํานวน 265 ทุน จําแนกเป็นผู้รับทุน 2 ปี จํานวน 195 ทุน
และผู้รับทุน 5 ปี จํานวน 70 ทุน รวมวงเงิน จํานวน 71,877,500 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครและ
คัดกรองผู้เรียนตามคุณสมบัติของโครงการฯ และขณะนี้ กสศ. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบตัวอย่างสําหรับยกระดับ
ฝีมือแรงงานรุ่นใหม่ โดยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายแพทย์ศุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ. และคณะ ได้
เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ต่อการดําเนินโครงการฯ ที่สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
1. ควรเน้นการฝึกอาชีพที่ไม่เน้นปริญญาหรือการเพิ่มวุฒิการศึกษาด้วยหลักสูตรระยะสั้น
โดยมีกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือการเป็น
ผู้ประกอบการ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2. ลั ก ษณะของหลั ก สู ต ร ควรเป็ น การฝึ ก อบรมลั ก ษณะTraining on Demand หรื อ
Community-Based Training

๓
3. กลุ่มเป้าหมายคนไทยยุค ๑.๐ หรือ ๒.๐ ที่ออกจากระบบการศึกษา มีอายุตั้งแต่ ๑๕ –
๓๐ ปี ที่ประชุมได้เสนอแนะให้ กสศ. รับประเด็นการขยายฐานอายุกลุ่มเป้าหมายเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
ต่อไป
4. แนวทางการสนั บ สนุ น ของทุ น เสนอแนะว่ า ควรครอบคลุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ เช่ น
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานของผู้รับทุน เครื่องมืออุปกรณ์ทางอาชีพ การบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชน
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
1. วิ ทยาลั ยชุมชนควรเตรียมความพร้ อมพัฒ นาโครงการเพื่ อขอรั บทุน สนั บสนุ น ตาม
หลักเกณฑ์ของ กสศ. คือ (1) จัดทําข้อมูลวิเคราะห์ชุมชน หรือวิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน (2) พัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
2. เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการถอดบทเรียนของวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับ
การจัดทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทําโครงการ
ขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสําหรับวิทยาลัยชุมชนอื่น ๆ ต่อไป ตลอดจนประชาสัมพันธ์
การดําเนินโครงการฯ ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบผลการประชุม ร่วมกั บผู้ จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึ กษา
(นายแพทย์ศุภกร บัวสาย) และคณะ เพื่อหารือกําหนดหลักเกณฑ์กองทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อยกระดับ
การประกอบอาชีพของชุมชน
2. เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการถอดบทเรียนของวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับ
จัดสรรทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทําโครงการ
ขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสําหรับวิทยาลัยชุมชนอื่น ๆ ต่อไป ตลอดจนประชาสัมพันธ์
การดําเนินโครงการฯ ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง
วาระที่ 1.2
วาระที่ 1.2.1

เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สรุปเรื่อง
ด้วยขณะนี้กฎหมายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาจํานวน 9 ฉบับ ซึ่งผ่านสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) วาระ 3 ครบแล้ว จํานวน 11 ฉบับ และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้เป็น
ทางการ ดังนี้
1. กฎหมายหลักในการจัดตั้งกระทรวงฯ มีจํานวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย
(1) ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.....
(2) ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.....
(3) ร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
(4) ร่าง พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.....
(5) ร่าง พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.....

๔
2. กฎหมายประกอบการจัดตั้งกระทรวงฯ มีจํานวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย
(1) ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ....
(2) ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.....
(3) ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ.....
(4) ร่าง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.....
(5) ร่าง พ.ร.บ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ.....
(6) ร่างพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ.....
โดยในระหว่างนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งขึ้น และกําหนดให้มีอายุการทํางาน 3 ปี จะดําเนินการเตรียมความพร้อมเรื่อง
บุคลากรและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นข้อเสนอแนะ
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายสุทน เฉื่อยพุก) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ของโครงสร้างของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยดังนี้
1. ระดับชาติ
1.1 สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2. ระดับกระทรวง
2.1 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
2.2 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
2.3 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)
3. หน่วยงานภายในกระทรวง
3.1 สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
3.2 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
3.3 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.)
3.4 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3.5 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
3.6 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
มติ
วาระที่ 1.2.2

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิท ยาลัย ชุ ม ชนในการประชุม ครั้ งที่ 3/2560 เมื่ อวั นที่ 1 พฤษภาคม
2560 มีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดระบบการกํากับ ดูแลการดําเนินงานโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
ให้เป็นไปตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม
2560 และได้รายงานความก้าวหน้าโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบใน
การประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

๕
2. สํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินงานตามโครงการ ตามแนวทางมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ ซึ่งมีอยู่ 6 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างการรับรู้ และการยอมรับ 2) การสร้างครูแกนนําและนักศึกษา
แกนนํา 3) การกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 4) การกําหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ 5) ลงมือปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมอัตลักษณ์ และ 6) สร้างกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
3. สถาบันวิ ทยาลั ยชุ มชนได้ กําหนดให้เป็นตัวชี้วัดคํารั บรองการปฏิ บัติร าชการระดั บ
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดที่ 1 การส่งเสริมระบบการประเมิน
คุ ณภาพการศึ กษาภายในของวิ ทยาลัยชุมชน ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็ จในการดํ าเนิ นงานพั ฒนา
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/สํานักงานคุณธรรม โดยกําหนดการวัดระดับความสําเร็จระดับสูงสุดคือ ให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนนําเสนอผลการดําเนินงานตามโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในการสร้างการรับรู้และยอมรับในการดําเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมให้แก่ บุคลากรแกนนํา
ครูแกนนํา และนักศึกษาแกนนํา จํานวน 130 คน
5. สํ า นั ก งานสถาบั น และวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนที่ 2 – 5 กล่ า วคื อ
ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชนร่วมกันกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ กําหนด
วิธีการดําเนินการเพื่อการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ นําวิธีการที่กําหนดร่วมกันไปสู่การปฏิบัติ และสร้างกลไก
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ
6. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนจั ด ทํ า แบบสํ า รวจความพึ ง พอใจให้ สํ า นั ก งานสถาบั น และ
วิทยาลัยชุมชนประเมินความพึงพอใจใต่อการดําเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม โดยวัดความพึงพอใจที่มี
ต่อการดําเนินงานให้เป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของหน่วยงานที่กําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ได้สรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้
หน่วยงาน

1. สํานักงาน
สถาบัน
2. ตราด
3. ตาก
4. นราธิวาส
5. น่าน
6. บุรีรัมย์
7. ปัตตานี
8. พังงา
9. พิจิตร

คุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชน/สํานักงานสถาบัน
ความ
ความมี
จิตอาสา ความ ความ
รับผิดชอบ ระเบียบวินัย (11) ซื่อสัตย์ สามัคคี
(18)
(15)
(9)
(8)











ค่าความพึง
พอใจ
ความ
ภายใน
พอเพียง
หน่วยงาน
(3)
(เฉลี่ย)

3.99



































4.74
3.90
4.31
4.78
4.28
4.26
4.28
4.20

๖

หน่วยงาน

10. แพร่

คุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชน/สํานักงานสถาบัน
ความ
ความมี
จิตอาสา ความ ความ
รับผิดชอบ ระเบียบวินัย (11) ซื่อสัตย์ สามัคคี
(18)
(15)
(9)
(8)


11. มุกดาหาร











12. แม่ฮ่องสอน







13. ยโสธร







14. ยะลา





15. ระนอง



16. สงขลา



17. สตูล



18. สมุทรสาคร





19. สระแก้ว







20. หนองบัวลําภู







21. อุทัยธานี




















ค่าความพึง
พอใจ
ความ
ภายใน
พอเพียง
หน่วยงาน
(3)
(เฉลี่ย)
4.34
4.03
4.16
4.48
3.98
4.57
4.71

4.08
4.54
4.04
4.29
4.12

7. แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานต่อไป สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กําหนดให้การ
ดํ า เนิ น โครงการวิทยาลัยชุ มชนคุ ณธรรม เป็ นส่ วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลั ยชุ มชน ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน เป็นพื้นที่
สร้างความดี และคนดีให้ชุมชน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน 1) ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันให้มีระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 2) ส่งเสริมให้กรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิทยาลัย ผู้บริหาร
อาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร และผู้รับบริการทางการศึกษามีส่วนร่วมสร้างสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทําคําของบประมาณรองรับภายใต้โครงการบริหารจัดการสู่การเป็นสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม หากได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ก็จะได้ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 2/256๒
เมื่ อวัน ที่ 20 กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๒ และรั บรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (วาระลับ)
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 2/256๒ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒0
กุ ม ภาพั น ธ์ 256๒ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว พร้ อ มทั้ ง ได้ เ วี ย นแจ้ ง ให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 2/256๒

๗
มติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/256๒ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โดยไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ) ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 256๒ 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 ารณาและมี ม ติ เ กี่ ย วกั บ
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2

เรื่อง ผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา นั้น
สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ได้ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้สืบหาข้อมูลจากสภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน และพิจารณา
จากหลักฐานตามแบบประเมิน การประเมินผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมิน ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด
การพิจารณา
ที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
ทั้งนี้ ประธานเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งภายหลังการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนในเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางาน โดยมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ พอสรุปได้ดังนี้
1. สภาสถาบันควรกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ระหว่ างที่ ดํ ารงตํ าแหน่ ง โดยอาจกํ าหนดให้มีการประเมินทุ ก ๆ ครึ่ งปี / 1 ปี หรื อ 2 ปี ซึ่ งเป็ นอํ านาจของ
สภาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 37 (9) ที่กําหนดอํานาจหน้าที่ให้
สภาวิทยาลัยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการวิทยาลัยและการดําเนินงานของ
วิทยาลัยเพื่อเสนอต่สภาสถาบัน และมาตรา 37 (11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ดังนั้น
สภาสถาบันอาจกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งแนวทางรายงาน
การดําเนินงานต่อสภาสถาบัน ที่นอกเหนือจากการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
2. หลักเกณฑ์หรือแนวทางการประเมินฯ ที่ประชุมเสนอแนะว่า ควรมีการกําหนดตัวชี้วัด
เครื่องมือ หรือวิธีการ ตลอดจนระบบการประเมินที่เหมาะสม เช่น การประเมินวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการวิทยาลัย

๘
ชุมชนที่นําเสนอตั้งแต่การเข้ารับการสรรหาฯ การบริหารจัดการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณที่บริหารมี
ประสิทธิภาพ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประเมิน เป็นต้น โดยยังคงหลักการประเมิน
เชิงสร้างสร้างเพื่อเกิดการเรียนรู้ สะท้อนการทํางาน และรับฟังข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (การประเมิน
แบบ 360 องศา) และให้เสนอสภาสถาบันพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
3. ควรมีการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบาย หรือหลักธรรมาภิบาลในการรบริหารจัดการของ
องค์กรที่เป็นนโยบาย/ทิศทางของสภาสถาบัน ระหว่างสภาสถาบัน สภาวิทยาลัย และผู้บริหารสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและอํานาจหน้าที่ และประเด็นเชิงนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบให้ น ายจํ า รั ส ขนาดผล ผ่ า นการประเมิ น การทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินฯ
2. มอบให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนทบทวนหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการประเมิ นของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนในระหว่างการดํารงตําแหน่ง และควรกําหนดตัวชี้วัด เครื่องมือ หรือวิธีการ ตลอดจน
ระบบการประเมินที่เหมาะสม และให้เสนอสภาสถาบันพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 3.3

เรื่อง การขออนุมัติการให้อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

สรุปเรื่อง
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และครั้งที่ 3/2558 วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้สถาบัน
วิทยาลัยชุ มชนกําหนดแนวทางในการอนุ มั ติผลการเรี ยน การสํ าเร็จการศึ กษา การให้ อนุ ปริญญาบั ตรและ
ประกาศนียบัตร และแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนถือปฏิบัติ โดยการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และกําหนดวันสําเร็จ
การศึกษา ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้อนุมัติการสําเร็จการศึกษา โดยวันที่สําเร็จการศึกษาในหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา ให้ถือวันที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบอนุมัติการจบหลักสูตร และเสนอให้
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
2. วิ ทยาลั ยชุ มชนมุ กดาหารได้ เสนอบั ญชี รายชื่ อผู้ สํ าเร็ จการศึ กษา ภาคการศึ กษาที่
1/2561 จํานวน 3 คน ซึ่งผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชนแล้วว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาต่อไป ดังนี้คือ (1)
หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ จํ า นวน 1 คน คื อ นางสาวณิ ช จรลี รหั ส นั ก ศึ ก ษา
5805033805005 (2) หลั ก สู ตรอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป จํ า นวน 2 คน คื อ นายพงศา
ผึ้งศรีเกตุ รหัสนักศึกษา 5805010054008 และนางสาวพรธิพา จุพิมาย รหัสนักศึกษา 5805010054022
3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2561 มีมติเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร จํานวน 3 คน และให้เสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป
4. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้ตรวจสอบภายหลัง พบว่า นักศึกษาทั้ง 3 คน ได้ยื่นขอสําเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 แต่สํานักวิชาการได้กําหนดให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่
1/2561 ซึ่งไม่ถูกต้อง จึงเห็นควรดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

๙
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลไปยังวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารแล้ว ขอเรียนดังนี้
5.1 สํ านั กวิ ชาการ วิ ทยาลั ยชุ มชนมุ กดาหารกํ าหนดภาคการศึ กษาและปี ที่ สํ าเร็ จ
การศึกษาไม่ถูกต้องจริง และได้ประสานไปยังผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินการ ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติของวิทยาลัย รวมถึงผลกระทบต่อผู้สําเร็จการศึกษาหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักฐานทางการศึกษา
ทั้งนี้ นักศึกษาได้แจ้งว่ายังไม่ได้มีการนําหลักฐานทางการศึกษาไปใช้ และยินดีหากวิทยาลัยชุมชนจะดําเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง
5.2 สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม
2562 ที่ประชุมได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบการขอแก้ไขฯ ตามที่เสนอ โดยมอบสํานักวิชาการ
ดําเนินการต่อไป
5.3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้ส่งคืนหลักฐานทางการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง
3 คน มายังสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรียบร้อยแล้ว
6. คณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองผู้ สํ าเร็ จการศึ กษาอนุ ปริ ญญาและประกาศนี ยบั ตรของ
วิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้พิจารณากรณีดังกล่าวตามระเบียบ
และกฎหมายของทางราชการแล้ว สรุปได้ดังนี้
6.1 ผู้ สํ าเร็ จการศึ กษาทั้ ง 3 คน เข้ าศึ กษาภาคการศึ กษาที่ 1/2558 และสํ าเร็ จ
การศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 จริง
6.2 ในรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (ฉบับย่อ) ครั้งที่ 10/2561
ที่ได้ระบุวันที่ประชุม คือ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นั้น จากการตรวจสอบพบว่า สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ได้ประชุมครั้งที่ 10/2561 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหารเสนอสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อดําเนินการต่อไป
6.3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกําหนดวันที่สําเร็จการศึกษาเป็นวันที่สภาวิทยาลัยชุมชน
กลั่นกรองและเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ดังนั้น วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร จึงถือเป็นวันที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา และเป็นไปตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0595(5)/649 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติเรื่องการอนุมัติผลการเรียน การอนุมัติ
การสําเร็จการศึกษา และการออกหลักฐานแสดงผลการสําเร็จศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งกําหนดให้
“ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้อนุมัติการสําเร็จการศึกษา โดยวันที่สําเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผล
การศึกษา ให้ถือวันที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบอนุมัติการจบหลักสูตร และเสนอให้อนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตร” จริง
6.4 จากการตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง 3 คน พบว่า
เป็นหลักฐานที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จริง
ในการนี้ คณะอนุ กรรมการฯ พิ จารณากลั่นกรองแล้วเห็ นว่าการดํ าเนินการดังกล่าว
สามารถดําเนินการได้ และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายของทางราชการจริง จึงมีมติให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนินการดังกล่าวต่อไป
7. ขณะนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้
วิทยาลัยชุมชนบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน

๑๐
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุมัติการให้อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารแล้ว มี
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังนี้
1. เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดทําข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษาเป็นระบบบันทึก
ด้วยมือ ไม่ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จึงทําให้เกิดความคลาดเคลื่อน ดังนั้น ที่ประชุม
จึงเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการแก้ไขภาคการศึกษาให้ถูกต้องตามแนวทางการอนุมัติผลการเรียน
การอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และการออกหลักฐานแสดงผลการสําเร็จการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามที่วิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบและขอแก้ไขให้ถูกต้อง
2. เนื่ องจากการดํ าเนิ นการอนุ มั ติ การสํ าเร็ จการศึ กษาของวิ ทยาลั ยชุ มชนแต่ ละแห่ ง
ในการนับวันที่อนุมัติการสําเร็จการศึกษาไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ บางแห่ง ถือวันที่ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบอนุมัติการจบหลักสูตรเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา และบางแห่งถือวันที่สภาวิทยาลัยชุมชน
กลั่นกรองหรือรับทราบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา ดังนั้น จึงขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนหลักเกณฑ์
การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาให้ถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากไม่
สามารถดําเนินการได้ เสนอให้ขอแก้ไขระเบียบฯ ให้เหมาะสมต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนดํ า เนิ น การแก้ ไ ขภาคการศึ ก ษาให้ ถู ก ต้ อ งตาม
แนวทางการอนุมัติผลการเรียน การอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และการออกหลักฐานแสดงผลการสําเร็จ
การศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป
2. มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการอนุมัติการให้อนุปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชนให้ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด เพื่อวิทยาลัยชุมชนใช้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน หากไม่
สามารถดําเนินการได้ ให้เสนอขอแก้ไขระเบียบฯ ให้เหมาะสมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
เรื่อง การกํ า หนดจํานวนตํ าแหน่งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิม
2 อัตราเป็น 3 อัตรา
สรุปเรื่อง
๑. วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนภายใต้ ก ารดํ า เนิ น งานตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดให้มีผู้อํานวยการหนึ่งคนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชน และอาจมีรองผู้อํานวยการตามจํานวนที่
สภาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละ
แห่งกําหนดให้มีรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๒ อัตรา
๒. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๒๐ (ก) กําหนดให้ผู้บริหารในวิทยาลัยชุมชน
ได้ แ ก่ ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน และรองผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เป็ น ตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารใน
สถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา

๑๑
๓. คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) จึงมีมติเห็นชอบให้ตําแหน่งผู้บริหาร
ในวิทยาลัยชุมชนได้รับเงินประจําตําแหน่ง คือ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน ในส่วนของรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนกําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งวิทยาลัยชุมชนแห่งละ ๒
อัตรา
๔. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๕๘ ความในมาตรา 38 กํ าหนดให้ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ บังคั บบั ญชาและรับผิดชอบการ
บริหารงานของวิทยาลัยชุมชน และอาจให้มีรองผู้อํานวยการวิทยาลัยตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด เพื่อทํา
หน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยมอบหมายก็ได้
5. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2559 มีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีมติเห็นชอบกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถาบันได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกับอธิการบดี รองผู้อํานวยการสถาบันได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ในอัตราเดียวกับรองอธิการบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัยได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกับคณบดี และ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกับรองคณบดี และกําหนดจํานวนตําแหน่งที่จะ
ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับรองผู้อํานวยการสถาบัน ไม่เกินจํานวน 3 อัตรา และรองผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน ไม่เกินจํานวน 3 อัตรา
6. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดให้มีการประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
จึงมีมติให้เพิ่มรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนจาก 2 อัตรา เป็น 3 อัตรา ซึ่งในปัจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนที่มี
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 3 อัตรา จํานวน 15 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจิตร บุรีรัมย์
หนองบัวลําภู อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส ปัตตานี สตูล สมุทรสาคร ยโสธร ตราด แพร่ สงขลา และน่าน
มีรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 2 อัตรา จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนตาก สระแก้ว ยะลา และพังงา
และมีรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 1 อัตรา จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
7. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบคุณสมบัติรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่วิทยาลัย
ชุมชนเสนอ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด และมีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง และได้
เสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอให้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาอนุมัติให้ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งต่อไป
๘. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ 0509(5).10/844 ลงวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งว่าคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาเห็นว่า ก.พ.อ. มีมติกําหนด
จํานวนอัตรารองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสูงสุดในการให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งบริหารจากงบประมาณ
แผ่นดินไม่เกินจํานวน ๓ อัตรา มิใช่เป็นการให้ความเห็นชอบกําหนดจํานวนตําแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง แต่การกําหนดจํานวนตําแหน่งเป็นหน้าที่และอํานาจของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่จะต้องพิจารณา
วิเคราะห์ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยอาจพิจารณาจากโครงสร้าง พันธกิจ อัตรากําลัง จํานวนนักศึกษา
งบประมาณ
ทั้งนี้ อัตรารองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ๒ อัตราแรก เห็นชอบให้ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามมติของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) ที่เคยอนุมัติให้กับวิทยาลัยชุมชนมาก่อน

๑๒
แล้ว หากวิทยาลัยชุมชนใดประสงค์ขอแต่งตั้งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอัตราที่ ๓ ให้สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนพิจารณาเพื่อเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาอนุมัติให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งต่อไป
9. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน โดยผู้ อํ า นวยการสถาบั นวิ ท ยาลั ยชุ ม ชน ที่ ป รึ ก ษาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล) และผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ร่วมวิเคราะห์เหตุผล
ความจําเป็น รวมถึงภาระงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ และอํานาจหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเห็นว่า
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนเกิดผลอย่างแท้จริง ในวิทยาลัยชุมชนควรมีตําแหน่ง
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแห่งละ ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
9.1 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอัตราที่ 1 (ด้านการบริหารและอํานวยการ)
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน ประสานงาน
อํานวยการ สั่งการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานที่
รับผิดชอบ ดังนี้คือ (๑) งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (๒) งานบริหารงาน
บุคคล งานนิติการ งานการเงิน การบัญชี และพัสดุ และทรัพย์สินอื่น (๓) งานนโยบายและแผนงาน (๔) งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.๒ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอัตราที่ ๒ (ด้านวิชาการและการวิจัย) หน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก คือ มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน ประสานงาน อํานวยการ
สั่งการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
ดังนี้คือ (๑) งานจัดการศึกษา งานการพัฒนาหลักสูตร งานการเรียนการสอน งานสื่อและนวัตกรรม (๒) งาน
ส่งเสริมการวิจัย (๓) งานมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ (๔) งานส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการ
นักศึกษา
9.๓ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอัตราที่ ๓ (ด้านบริการวิชาการและชุมชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน ประสานงาน
อํานวยการ สั่งการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ ดั ง นี้ คื อ (๑) งานบริ ก ารวิ ช าการ การฝึ ก อบรมด้ า นวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ และทะนุ บํ า รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม (๒) งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๓) งานประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรชุมชน
สถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา สถาบันศาสนา
องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ (๔) งานการระดมทรัพยากร
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาการกําหนดจํานวนตําแหน่งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเพิ่มขึ้น
จากเดิม 2 อัตราเป็น 3 อัตราแล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังนี้
1. กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒินันท์ รามฤทธิ์) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระงานของรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 3 อัตรา ว่าหาก
พิจารณาภารกิจของวิทยาลัยชุมชนแล้วไม่แตกต่างจากภารกิจของมหาวิทยาลัย ส่วนวิทยาลัยชุมชนทํางาน
เหมือนกับมหาวิทยาลัยแต่มีขนาดย่อส่วนลงมา และโดยทั่วไปในมหาวิทยาลัยมีรองอธิการอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า
5 ราย และมี ผู้ช่วยอธิการบดี ไม่ต่ํากว่า 7 ราย ดังนั้น จึงมีความเห็ นว่ า กรณี ของวิทยาลัยชุมชนหากจะมี
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนจํานวน 3 ราย ก็มีความเหมาะสม และเห็นด้วยที่รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
แต่ละอัตราสามารถทํางานแทนกันได้ โดยให้ข้อมูลภาระงานของรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ไว้ดังนี้คือ
รองลําดับที่ 1 เป็ นรองด้ านการบริ หารและอํ านวยการ ซึ่ งมี หน้ าที่ งานบริหารทั่ วไป งานบริ หารงานบุคคล
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งานนโยบายและแผน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลําดับที่ 2 ด้านวิชาการและการวิจัย งานจัดการศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตร งานการเรียนการสอน งานสื่อและนวัตกรรม งานส่งเสริมการวิจัย งานมาตรฐานละคุณภาพ
ทางวิชาการ งานส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา รองลําดับที่ 3 ด้านบริการวิชาการและชุมชน
งานบริ การวิ ชาการ งานส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต งานประสานความร่ วมมื อกั บชุ มชน องค์ กรชุ มชน
สถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา องค์กรที่ดําเนินงาน
วัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ
2. ที่ ประชุ มมี ความเห็ นว่ า กรณี ก ารแต่ ง ตั้ ง รองผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน จํ า นวน
3 อัตรา มีผลผูกพันกับภาระงบประมาณที่ต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินประจําตําแหน่ง ดังนั้น การเสนอขอ
แต่งตั้งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน จึงควรพิจารณาเป็นรายวิทยาลัย โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเป็น
และความเหมาะสมของภาระงาน เช่น หลักสูตร จํานวนนักศึกษา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ/
ระดมทรัพยากร ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อํานวยการทั้ง 3 อัตรา ควรเป็นการปฏิบัติงานที่
สามารถทํางานแทนกันได้ กล่าวคือ 1 คนต้องรู้ 3 งาน/1 งาน รู้ 3 คน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
3. เพื่ อให้การเสนอแต่งตั้งรองผู้อํานวยการวิ ทยาลัยชุมชนเป็นไปตามความเห็นของมติ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องพิจารณาวิเคราะห์ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม โดยอาจพิจารณาจากโครงสร้าง พันธกิจ อัตรากําลัง จํานวนนักศึกษา งบประมาณ
จึงขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการและเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ความจําเป็นและเหมาะสมของการขอแต่งตั้งรองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนของวิทยาลัยชุมชน 15 แห่ง ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งแล้ว ให้เป็นไป
ตามมติ ก.พ.อ. เพื่อเสนอขออนุมัติให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
3.2 จัดทําหลักเกณฑ์การเสนอแต่งตั้งและแนวทางการประเมินของรองผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยให้คํานึงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้
วิทยาลัยชุมชนถือเป็นแนวปฏิบัติในการเสนอขอแต่งตั้งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนในครั้งต่อ ๆ ไป
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้วิทยาลัยชุมชนมีตําแหน่งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
จํานวน 3 อัตรา และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์ความจําเป็นและเหมาะสมของการขอแต่งตั้งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ของวิทยาลัยชุมชน 15 แห่ง ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งแล้ว ให้เป็นไปตามมติ
ก.พ.อ. เพื่อเสนอขออนุมัติให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
2. จั ด ทํ า หลั ก เกณฑ์ ก ารเสนอแต่ ง ตั้ ง และแนวทางการประเมิ น ของรองผู้ อํ า นวยการ
วิทยาลัยชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยให้คํานึงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้
วิทยาลัยชุมชนถือเป็นแนวปฏิบัติในการเสนอขอแต่งตั้งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนในครั้งต่อ ๆ ไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
วาระที่ 5.1
เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน
วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน กั บ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวรในการจั ด ตั้ ง สถานีวิจั ย และบริก าร
วิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2561 ได้พิจารณาเรื่อง การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ) เพื่อดําเนินโครงการความร่วมมือจัดตั้งสถานีวิจัย และบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว มีมติรับทราบการเสนอโครงการความร่วมมือจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการ
ด้านนวัตกรรมเกษตรที่มหาวิทยาลัยนเรศวร และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ในรายละเอียดข้อเสนอโครงการความร่วมมือจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้าน
นวัตกรรมเกษตร โดยให้มีการทํางานร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
จังหวัดพิจิตร ขอให้ ดร.ถนอม อินทรกําเนิด และนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบัน ร่วม
เป็นคณะทํางาน
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้ข้อเสนอโครงการความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการ
ด้านนวัตกรรมเกษตร มี ดร.ถนอม อินทรกําเนิด กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะทํางาน
เพื่อทําหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ในรายละเอียดข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดตั้ งสถานีวิจัยและบริการวิ ชาการด้านนวั ตกรรมเกษตรให้เป็นไปตาม
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสภาสถาบัน และเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการขอ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) ให้เกิดความ
รอบคอบและเป็นประโยชนอย่างยั่งยืนต่อประชาชนจังหวัดพิจิตรอย่างแท้จริง รายละเอียดตามคําสั่งสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ที่ 256/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระที่นําเสนอ
ต่อที่ประชุมแล้ว
3. ผลการประชุมคณะทํางานฯ จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทํางานฯ ได้พิจารณาและศึกษาข้อมูล
ข้อเสนอโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในประเด็นต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีข้อสรุปเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
3.1 ผลการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับความ
เป็นมาของการขอใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการ
ด้านนวัตกรรมเกษตรแล้ว มีมติเห็นชอบให้มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามการพิจารณาข้างต้นเสนอ
ต่อที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป ดังนี้
(1) ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดข้อเสนอโครงการที่เกิ ดจากการมีส่วนร่ วม
ระหว่าง ของมหาวิทยาลัยนเรศวร กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของความต้องการของชุมชนกับสาระสําคัญของโครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการทางวิชาการด้านนวัตกรรม
เกษตร
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(2) เหตุผลความจําเป็น และข้อดี ข้อเสีย ของระยะเวลา และจํานวนพื้นที่ ที่ขอ
ใช้ประโยชน์ในการดําเนินโครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการทางวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร
(3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบระหว่างกรณีที่การพิจารณาอนุญาต หรือไม่
อนุญาตให้มหาวิทยาลัยนเรศวรใช้ประโยชน์ที่ดินในการดําเนินโครงการ โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการ
ทางวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร
3.2 ผลการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2/2562 พิจารณารายละเอียดของข้อเสนอ
โครงการฯ แล้ว พบว่า ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงมีความ
เป็นไปได้น้อยที่จะเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อคนพิจิตร ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ปรากฎรายละเอียดของหลักสูตรและ
การบริการทางวิชาการที่แสดงถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน ที่ได้มีการระบุไว้ในการประชุมร่วม
3 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเอกชน/ภาคประชาชน อําเภอทับคล้อ และส่วนราชการใน
จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ได้หารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ อําเภอทับคล้อ ที่เป็นที่
บริจาคของ พันเอกหญิงสมสมัย สิทธิเกษร ที่ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้มี
ความคิดริเริ่ม จัดตั้งเป็นวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อําเภอทับคล้อ แต่เนื่องจากมีข้อจํากัดบาง
ประการ จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล และศูนย์บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งในขณะนั้นประชาชนชาวทับคล้อ ได้ระบุว่า
มีปัญหาและความต้องการให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตร ดังต่อไปนี้
(1) การผลิตสัตว์น้ําปลอดภัย
(2) การดูแลผู้สูงอายุ (ผู้ช่วยพยาบาล)
(3) การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน
(4) การบริหารจัดการน้ําแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภค
(5) การต่อยอดอาชีพและสินค้า OTOP
(6) การบริหารจัดการขยะชุมชนแบบพึ่งตนเอง
(7) เหมืองแร่และสิ่งแวดล้อม
(8) พลังงานทดแทน
3.3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเกี่ยวกับจํานวนที่ดิน และระยะเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการฯ ไม่ได้เกิดจากฐานคิดของชุมชน และไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรจะได้รับการจัดสรรงบประมาณให้จัดตั้งสถานีวิจัยดังกล่าว อาจไม่เป็นประโยชน์ที่
ยั่งยืนกับอําเภอทับคล้อ และจังหวัดพิจิตร โดยรวม
3.4 คณะทํางานจึงมีข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคตว่า หากจะมีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร ในลักษณะ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อเมื่อได้มี
การดําเนินการตามขั้นตอนที่จะทํางานร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย ดังต่อไปนี้
(1) ต้ อ งใช้ ปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชนเป็ น ฐาน โดยต้ อ งศึ ก ษา
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ทับคล้อ และประชาชนในจังหวัดพิจิตร ซึ่งจากฐานข้อมูลเดิมได้
เสนอความต้องการและปัญหาด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเกษตร การมีงานทํา ความยากจน
สุขอนามัย ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และจัดลําดับความสําคัญตามปัญหาและความต้องการของประชาชน
(2) พิ จ ารณาศาสตร์ ห รื อ ความเชี่ ย วชาญที่ จ ะนํ า มาใช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษา
สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ และพัฒนาในสิ่งที่ประชาชนต้องการในอนาคต

๑๖
(3) พัฒนาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร และฝึกอบรม แบบ
เบ็ดเสร็จ ที่สอดคล้องกับศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
(4) สร้างศักยภาพความพร้อมของหลักสูตร โดยคํานึงถึง ครูผู้สอน เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ (Lab) สถานที่ฝึกงาน แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทําแผนการดําเนินงานว่า
จะต้องใช้จํานวนที่ดินและและระยะเวลาในการจัดการศึกษากี่ปี
(5) ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานในภาพรวม
(6) กําหนดภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนําไปสู่เป้าหมาย
การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
(7) นําแผนการดําเนินงานโครงการเข้าสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันของทั้ง
2 หน่วยงาน และที่ประชุมของจังหวัดเพื่อพิจารณา
(8) กําหนดให้มีการจัดทําความร่วมมือ MOA (Memorandum of Agreement)
ใน 3 ฝ่าย คือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร เพื่อดําเนินการตามแนวทาง
ข้างต้น
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับแนวทางที่คณะทํางานเสนอ กล่าวคือ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อดําเนินโครงการฯ จะต้องเป็นไปเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการที่มาจากประชาชนในชุมชน และเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค รวมทั้งความเป็นไปได้ในของความร่วมมือจัดการศึกษาในศาสตร์สาขาวิชาที่สามารถส่ง
ต่อกันได้ระหว่างวิทยาลัยชุมชนพิจิตรกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการให้มีการดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านการเกษตรต่อไป โดยให้วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร ดําเนินการตามขั้นตอนที่จะทํางานร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย ดังนี้
1.1 ใช้ปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นฐาน โดยต้องศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการของพื้นที่ทับคล้อ และประชาชนในจังหวัดพิจิตร ซึ่งจากฐานข้อมูลเดิมได้เสนอความต้องการ
และปัญหาด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเกษตร การมีงานทํา ความยากจน สุขอนามัย ยาเสพ
ติด สิ่งแวดล้อม และจัดลําดับความสําคัญตามปัญหาและความต้องการของประชาชน
1.2 พิจารณาศาสตร์หรือความเชี่ยวชาญที่จะนํามาใช้ในการจัดการศึกษาสาขาวิชา
ต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ และพัฒนาในสิ่งที่ประชาชนต้องการในอนาคต
1.3 พัฒนาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร และฝึกอบรม แบบ
เบ็ดเสร็จ ที่สอดคล้องกับศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
1.4 สร้ า งศั ก ยภาพความพร้ อ มของหลั ก สู ต ร โดยคํ า นึ ง ถึ ง ครู ผู้ ส อน เครื่ อ งมื อ
ห้องปฏิบัติการ (Lab) สถานที่ฝึกงาน แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทําแผนการดําเนินงานว่า
จะต้องใช้จํานวนที่ดินและและระยะเวลาในการจัดการศึกษากี่ปี
1.5 ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานในภาพรวม
1.6 กํ า หนดภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน เพื่ อ นํ า ไปสู่ เ ป้ า หมาย
การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

๑๗
1.7 นํ า แผนการดํ า เนิ น งานโครงการเข้ า สภามหาวิ ท ยาลั ย /สภาสถาบั น ของทั้ ง
2 หน่วยงาน และที่ประชุมของจังหวัดเพื่อพิจารณา
1.8 กําหนดให้มีการจัดทําความร่วมมือ MOA (Memorandum of Agreement) ใน
3 ฝ่าย คือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร เพื่อดําเนินการตามแนวทางข้างต้น
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัด
พิจิตร เพื่อรับทราบมติของที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
วาระที่ 5.2

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
๑. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา ที่ มี ร ะยะเวลาครบรอบ
การปรับปรุง เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และให้วิทยาลัย
นําไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
2. ตามหนั งสื อที่ ศธ ๐๕๙๕.๐๔/๖๙๖ ลงวั นที่ ๑๗ ธั นวาคม ๒๕๖๑ และหนั งสื อที่
ศธ ๐๕๙๕.๐๔/๖๙๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้ส่งเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) โดยนําหลักสูตรอนุปริญญาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ไปจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของ
หลั ก สู ต ร ผลการเรี ย นรู้ แ ละแผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการเรี ย นรู้ และตั ว ชี้ วั ด ผล
การดําเนินการ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้อนุมัติการจัดการเรียนการสอนแล้ว จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
วิทยาลัยชุมชน

ตามหนังสือ
ที่ ศธ ๐๕๙๕.๐๔/๖๙๖
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๖๑

ชื่อหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน

สภาวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

การประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

การประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๘
วิทยาลัยชุมชน

ชื่อหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน

ตามหนังสือ
ที่ ศธ ๐๕๙๕.๐๔/๖๙๙ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
๒๕๖๑

สภาวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ
การประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

3. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
3.1 ให้แก้ไขข้อมูลการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ในหมวดที่ ๑ ข้อ 10, 11 ผลกระทบจากข้อ 10.1 – 10.2 ต่อการพัฒนา
หลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยให้ระบุข้อมูลหรือสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ
ของจังหวัด ที่สําคัญต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นโยบาย
รวมถึงทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ และผู้สําเร็จการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2 รายวิชาเลือกเพิ่มเติม (Selected Topic) ให้นํามาเขียนต่อจากรายวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะ เพื่ อ ให้ วิทยาลัยชุ มชนสามารถเพิ่ มรายวิชาที่ เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของ
วิทยาลัย
3.3 รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยง หรือความสัมพันธ์กันระหว่างศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์กับด้านธุรกิจ ว่าสามารถนําสื่อเทคโนโลยี
ไปใช้ปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจได้อย่างไร
3.4 ข้ อ มู ล ในตารางเปรี ย บเที ย บหลั ก สู ต รเดิ ม กั บ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ควรระบุ
รายละเอียดการปรับปรุงให้ชัดเจนว่ามีการเพิ่มเติมหรือการลดรายละเอียดของหลักสูตรในส่วนใด
3.5 การรับเข้านักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ควรระบุเพียง “ให้มีความสามารถ
ด้านฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย”
3.6 ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง
และในคําอธิบายรายวิชาควรระบุให้ชัดเจนว่า เนื้อหาของรายวิชาเน้นเชิงทฤษฎีหรือปฏิบัติ
3.7 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและแก้ ไ ขชื่ อ รายวิ ช า การฝึ ก ประสบการณ์ (Field
Experience) ทุกหมวดของ มคอ.2 ในทุกหลักสูตร
3.8 ตรวจสอบความหมาย การใช้ภาษา และการสะกดคําของรายวิชาทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยให้ถูกต้อง
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็น
ว่าวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเงื่อนไขที่กําหนดและเป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๙
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแล้ว มีข้อสังเกตของหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ในประเด็น การพัฒนาหลักสูตร
“ผู้ดูแลเด็กไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของผู้รับเลี้ยงเด็กตามบ้าน ในสถานเลี้ยงเด็ก หรือผู้ช่วยเหลือครูในโรงเรียน
หรือศูนย์พัฒนาเด็ก ก็ล้วนมีภาระหน้าที่ไม่แตกต่างกัน คือ จะต้องรับผิดชอบเรื่องการกิน การนอน การขับถ่าย
และการพัฒนาเด็กให้ครบถ้วนทุกด้าน” เสนอแนะควรเขียนให้สอดคล้องกับ มาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
1.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
โดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน
2. ให้วิทยาลัยชุมชนบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ต่อไป
วาระที่ 5.3

เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2562
สรุปเรื่อง
๑. ด้วยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปีการศึกษา 2561
จํานวน 59 คน ซึ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรองพร้อมเสนอผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
อนุมัติการสําเร็จการศึกษา และผ่านการกลั่นกรอง/ตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรแล้วว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบให้นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญา และ
วิ ทยาลั ยชุ มชนพิ จิ ตรกํ าหนดจั ดพิ ธี ประสาทอนุ ปริ ญญาแก่ ผู้ สํ าเร็ จการศึ กษา ในวั นที่ 7 เมษายน 2562
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จังหวัดพิจติ ร
2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ๒๕๖2 ได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 21 จึง
เห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้
อนุปริญญา จํานวน 59 คน รายละเอียดดังนี้
2.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
30 คน
2.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
22 คน
2.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 คน

๒๐
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ครั้งที่ 2/2562 จํานวน 59 คน โดยให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเสนอนายกสภาสถาบั น ลงนาม
ใบอนุปริญญาบัตรต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ
วาระที่ 6.1
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนแบบใหม่
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2562 ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่ ให้มีรูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนรูปแบบใหม่
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว โดยให้มีการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่ราชการ และการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ
เงิ นอุดหนุ นทั่วไป สํ าหรั บการขอจั ดตั้งวิทยาลัยชุ มชนแห่งใหม่ ดังนั้น เพื่อ ให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนแบบใหม่ ของ
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยและเพชรบูรณ์ โดยมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน และขอให้เชิญผู้แทนจาก
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. และจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เพชรบู ร ณ์ ร่ ว มเป็ น
คณะอนุกรรมการฯ
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัย
ชุมชนแบบใหม่ ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยและเพชรบูรณ์ โดยมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน
วาระที่ 6.2

เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
ตามที่ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งได้
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฎิ รู ป กระทรวงฯ นั้ น โดยมี ก รรมการสภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
(นางสีลาภรณ์ บัวสาย) ร่วมเป็นกรรรมการด้วย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสําหรับการปรับโครงสร้างการบริหาร
การอุ ดมศึ กษาภายใต้ การปฏิ รู ปกระทรวงใหม่ เป็ นช่ องทางที่ สถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชนจะได้ เ สนอแนวทาง
การทบทวนหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติและไม่สอดคล้องกับ
การบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และขอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษา
วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงฯ โดยขอให้ ดร.ถนอม อินทรกําเนิด
เป็นประธาน
มติ
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และจั ด ทํ า ข้ อ เสนอแนว
ทางการทบทวนหรือปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทใน
ด้านการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยมีดร.ถนอม อินทรกําเนิด เป็น
ประธาน

๒๑
วาระที่ 6.3

เรื่อง การประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าคณะใน
นามของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562 ณ สถาบันการศึกษา 4 แห่ง
ดั ง นี้ คื อ (1) National Open University (2) National Taiwan University (3) National Chiao Tung
University (4) Feng Chia University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา และเป็น e-University มีการนําเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ระบบ โดยเฉพาะ e-learrning และจากผลการประชุ ม พบว่ า
มีแนวทางที่จะสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับสถาบันการศึกษา 4 แห่ง อาทิ การลงนาม MOU letter of
agreement เพื่อส่งบุคลากรไปอบรมจัดทําหลักสูตรออนไลน์ การอบรมด้านภาษาจีนหลักสูตร 3 เดือน รวมทั้ง
การขอความร่วมมือด้านบุคลากรของไต้หวันมาสอนภาษาจีน ณ วิทยาลัยชุมชน เป็นต้น
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
เนื่องจากขณะนี้กระทรวงต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งเวียนการทําความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการของประเทศไทยกับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรตรวจสอบและจัดทํา
โครงการความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาของสาธารณรั ฐ จี น (ไต้ ห วั น ) อย่ า งระมั ด ระวั ง ว่ า จะสามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
แผ่ น ดิ น ใหญ่ โดยอาจหารื อ กั บ สํ า นั ก ยุ ท ธศาสตร์ ก ารอุ ด มศึ ก ษาต่ า งประเทศ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในเรื่องดังกล่าว
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 6.4

เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ประชุมกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2562 ในวันอังคารที่ 9
เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
และประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.0๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้จดรายงานการประชุม

นายเจริญชัย วงษ์จนิ ดา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

