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เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
นายกสภาสถาบั น วิท ยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนิ นการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1
เรื่อง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบัน ถึงแก่อนิจกรรม
ประธานแจ้ งว่า ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบั น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนตั้งแต่เริ่มแรก ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน
2560 และได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 จึงขอให้ที่ประชุมร่วมสงบนิ่งเพื่อไว้
อาลัยและระลึกถึงคุณงามความดีของท่านด้วย
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.1.2

เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้
นางอรสา ภาววิ ม ล ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เป็ น รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบและร่วมแสดงความยินดีกับ นางอรสา ภาววิมล
มติ
วาระที่ 1.2
วาระที่ 1.2.1

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนพฤษภาคม
– มิถุนายน 2560
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับ รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ดังนี้
1. ด้านแผนงานและงบประมาณ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ระหว่าง 5 – 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางลําภู กรุงเทพฯ
2. ด้านการบริหารงานบุคคล
2.1 การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2 การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ระนอง สตูล และน่าน
2.3 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ครบ 180 วัน เสร็จสิ้นแล้วมี 3 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนตราด แพร่ และบุรีรัมย์
2.4 การดําเนินการร่วมกับสํานักงาน ก.พ. เพื่อวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังในวิทยาลัย
ชุมชน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560
2.5 การกํ า หนดค่ า ตอบแทนให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ ไม่ เป็ น
ข้าราชการ
2.6 การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
3. ด้านมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย ในวันที่ 7 มิถุนายน
2560 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ
3.2 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชน
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตสําหรับส่วนราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
4.2 การฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข่าวสารและคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 13 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
4.3 ความร่วมมือกับสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

5. กิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนดําเนินการเปิดหลักสูตรอบรมการทําดอกไม้จันทน์ เพื่อ
ร่วมถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มติ
วาระที่ 1.2.2

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือ
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือได้ร่วมกันนําเสนอการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 5
จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้นําเสนอโครงการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว 14 ชุมชน ครอบคลุมทุกอําเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิทยาลัยชุมชนเข้าไป
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้สอดคล้องตามบริบทของแม่ฮ่องสอน ผลลัพธ์ของการดําเนินโครงการที่
สําคัญ คือ เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน และเกิดการสร้างรายได้ให้คน
ในชุมชนท้องถิ่น เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน พัฒ นาระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และทําให้เกิด
กองทุ นกลุ่มการจัดการท่ องเที่ ยวโดยชุมชน ที่เกิดจากรายได้ของหมู่บ้านและนําไปสู่ค วามยั่งยืน โดยได้ มี
การนําเทคโนโลยี นวัตกรรมมาช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์ และ
Application โดยพัฒนาเป็น Application การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัด
2. วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้นําเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดแพร่
เพื่อเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดแพร่ประสบปัญหาการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย
วิทยาลัยชุมชนให้ความตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุทั้งกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นผู้สูงอายุ และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นการใช้ต้นทุน
ทางวัฒนธรรม บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ภายในชุมชน มาเป็นเครื่องมือในการจัดการ
ความรู้ โดยจัดหลักสูตรดังนี้ 1) หลักสูตรฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 2) หลักสูตรนวดเพื่อ
รองรับการให้บริการในสังคมผู้สูงอายุ 3) การให้ผู้สูงอายุเป็นครูภูมิปัญญาในชุมชน 4) โครงการห่วงใยดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และอื่น ๆ
3. วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนน่านจัดหลักสูตรที่สอดคล้องและตามเอกลักษณ์
ของจังหวัดน่านโดยจะเน้นด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน เช่น โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณ ฑ์ผ้าและสิ่งถักทอพื้นเมืองน่าน “ซิ่นมัดก่าน” ซึ่งการถักทอเป็นภูมิปัญ ญาของชาว
พื้ น เมื อ งน่ าน ได้ เทคนิ ค การมั ด เส้ น ด้ ายให้ เกิ ด ลวดลายก่ อ นนํ า ไปย้ อ มสี นอกจากนี้ ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
อนุปริญญาที่เน้นบริบทของชุมชน และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
การบริหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สําหรับคนน่านโดยเฉพาะ หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นการพัฒนาอาชีพโดยเน้น
บริบท และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน
4. วิ ท ยาลั ยชุ ม ชนพิ จิต ร ได้ ดําเนิ นการจัดการศึ ก ษาของวิท ยาลั ยชุม ชน ทั้ งในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และการจัดการศึกษาในรูปแบบ 3 Tracks โดยวิทยาลัย
ชุมชนได้เน้นด้านนวัตกรรมและเสริมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ที่จะไปส่งเสริมให้
มีการสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน เช่น การบําบัดน้ําเสีย การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น

5. วิทยาลัยชุมชนตาก เนื่องจากจังหวัดตากมีพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐสหภาพพม่า ซึ่ง
ประชาชนทั้งสองประเทศ มีการเดินทางติดต่อกันไปมาตลอดเวลา และสภาวการณ์เช่นนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทํา
ให้เกิดโรคติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้านได้ ประกอบกับจังหวัดตากมีชาวไทยชนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทําให้ไม่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขดีเท่าที่ควร วิทยาลัยชุมชนตากได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดับและ
พัฒนา โดยจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพในระบบสาธารณสุข ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2549 – 2559 โดยได้จัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญ ญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรอนุปริญ ญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน เป็นต้น และหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพื่อการค้าชายแดน
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบการดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน 5 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ แล้ ว มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนางานวิทยาลัยชุมชนซึ่งเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ ในวาระเพื่อ
พิจารณา กล่าวคือ
1. จากข้อมูลผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งที่มีจุดเน้นต่างกัน และเป็น
คุณูปการของวิทยาลัยชุมชนที่สามารถเป็นข้อต่อในการเชื่อมความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งควรนํามากําหนดเป็น
Positioning ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในทุ ก พั น ธกิ จ ที่ เน้ น การเป็ น ข้ อ ต่ อ ของความรู้ ที่ นํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้จริง ในลักษณะ “เป็นการเชื่อมโลกวิชาการกับภาคการปฏิบัติจริง”
เช่น วิทยาลัยชุมชนตากฝึกคนให้ไปดูแลสุขภาพเบื้องต้น การฝึกทักษะอาชีพให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้มีความรู้
ทักษะในการประกอบการได้ดีขึ้น เป็นต้น ซึ่งควรตรึงเป้าหมายตรงนี้ไว้ เพราะเป็นความชัดเจนของวิทยาลัย
ชุมชนในฐานะอุดมศึกษาที่มีจุดแข็งที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ ที่มีเป้าหมายเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนในชุมชน
2. จุดต่างของวิทยาลัยชุมชน คือ มีหลักสูตรที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนจึง
ไม่ใช่สอนโดยผู้สอนประจําเพียงอย่างเดียว โดยหลายหลักสูตรต้องเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ
ภูมิปัญ ญาในพื้ นที่ม าเป็นผู้สอน อย่างไรก็ ตาม ผู้สอนประจําของวิทยาลัยชุม ชนก็ต้องมีความก้าวหน้ าทาง
วิชาการ ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนควรมีแผนงานหรือโครงการพัฒนาสื่อและตํารา เพื่อให้ผู้สอนประจําได้สร้าง
ผลงานทางวิชาการ และสามารถนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความก้าวหน้าในสายวิชาชีพได้ด้วย
มติ
วาระที่ 1.2.3

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง รายงานสรุปการรับ – จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามที่ สถาบั นวิท ยาลัยชุ ม ชนได้ประกาศใช้ระเบี ยบสถาบั น วิท ยาลัยชุ มชน ว่าด้วยเงิน
รายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามข้อ ๒๔ ได้กําหนดให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทํารายงานสรุปการรับ – จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนปีละ ๒
ครั้ง นั้น

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทํารายงานสรุปการรับ –
จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2560 ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
เงินรายได้คงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
61,3๗๗,๒๙๙.๐๔ บาท
ยอดรายรับ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 11,2๔๐,๗๗๙.๗๔ บาท
ยอดรายจ่าย (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 8,๕๙๒,๐๗๖.๙๓ บาท
ยอดเงินรายได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 6๔,๐๒๖,๐๐๑.๘๕ บาท
และได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแล้ว
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2.4

เรื่อง การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย
สรุปเรื่อง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญ ญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มาตั้งแต่ปี การศึ ก ษา ๒๕๔๖ โดยมี การปรับ ปรุงหลั กสูตรให้ ส อดคล้ องกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) เมื่อปี พ.ศ. 2554 และปัจจุบันสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเปิด
สอนในวิทยาลัยชุมชน ๑๘ แห่ง
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบงานหลักสูตรและ
ผู้ ส อนในสาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจแนวคิ ด การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในโลกแห่ ง
การเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย ๔.๐ และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตามบริบทการปฏิรูปการศึกษา
และเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติ
จากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทํางานการปฏิรูประบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรบรรยาย
พิ เศษในการประชุ ม ดั ง กล่ า ว ประกอบด้ ว ย (1) ดร.สิ ริ ก ร มณี ริ น ทร์ นายกสภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
(2) นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริษัทรักลูกกรุ๊ป (3) นางธิดา พิทักษ์สินสุข กรรมการบริหาร
สมาคมอนุบาลศึกษา แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และผู้เชี่ยวชาญประจําโครงการ Thailand Early childhood Competency ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะ
นําแนวทางที่ได้จากการประชุมไปใช้ในการประเมินหลักสูตรอนุปริญ ญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยให้แล้วเสร็จและสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทันในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2.5

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
๑. กระทรวงศึกษาธิการรับสนองพระราชปรารถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดําริพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี
และสถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาได้ ม าตรฐานตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2506 เป็ น ต้ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมาโดยการคัดเลือกกําหนดให้แบ่งสถาบันอุดมศึกษา
ออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร แต่ละ
ภูมิภาคแบ่งสถานศึกษาออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามจํานวนของนักศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา โดยนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. คุณสมบัติของนักศึกษาจะเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวทางการคั ดเลื อกนั กเรี ยน นั กศึ กษา เพื่ อรับรางวัลพระราชทาน ประจํ าปี การศึ กษานั้ น ๆ กํ าหนด
คุณสมบัติไว้ดังนี้
(1) สถานภาพทางการศึกษา
นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง ผู้ เรี ย นในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และผู้ เรี ย นหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ในสถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร หมายถึ ง ผู้ เ รี ย นซึ่ ง มี ข้ อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคใน
ด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภท
และหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และจะต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษาที่ส่งเข้ารับ
การประเมินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานระดับนั้นมาก่อน
(2) ผลการเรียน ผลงาน
นักศึกษาต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75 ในปีการศึกษาที่ผ่าน
มาและต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร ต้ อ งมี ร ะดั บ ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม ไม่ ต่ํ า กว่ า 2.50 ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา และต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

(3) คุ ณ ลั ก ษณ ะพื้ น ฐาน นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณ ะพื้ น ฐานที่ ดี ใ น 5 ด้ า น
1) การศึกษาเล่าเรียน 2) การมีทักษะในการจัดการและการทํางาน 3) สุขภาพอนามัย 4) ความประพฤติ
คุณธรรม จริยธรรม 5) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
(4) กิจกรรมและผลงานดีเด่น นักศึกษาต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมี
ผลงานดี เด่ น ที่ แ สดงถึ งคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ส่ วนร่วม เป็ น กิ จ กรรมหรือ ผลงานที่ มี คุ ณ ภาพที่ ย อมรับ ต่ อ สั งคม
แสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ ความต่อเนื่องในการทํากิจกรรม และความโดดเด่นของผลงาน
(5) เกณฑ์การตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย 1) นักศึกษา ที่มี
สิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 2) นักศึกษา ที่มีสิทธิ์รับรางวัลชมเชย ต้องได้
คะแนนการประเมินคุณ ลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแต่ละข้อไม่ต่ํากว่า 2.00 และได้คะแนน เฉลี่ยรวมไม่ต่ํากว่า
3.00 3) นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
5.1 ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแต่ละข้อไม่ต่ํากว่า 2.00
และได้คะแนน เฉลี่ยรวมไม่ต่ํากว่า 3.00
5.2 ได้ ค ะแนนกิ จ กรรม/ผลงานดี เด่ น เฉลี่ ย แต่ ล ะข้ อ ไม่ ต่ํ า กว่ า 2.00 และ
ได้คะแนน เฉลี่ยรวมไม่ต่ํากว่า 3.00
5.3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพื้นฐานกับคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น
ไม่ต่ํากว่า 3.50
5.4 ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย รวมจากกรรมการทุ ก คนเรีย งลํ าดั บ สู งสุ ด จากกรรมการ
ในแต่ละภูมิภาค
3. กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีรายชื่อนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
3.1 รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดเล็ก
(1) นางสาวมาเรีย นาคบรรพต
วิทยาลัยชุมชนสตูล
3.2 รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคใต้ ความพิการทางร่างกาย
(1) นายธนภูมิ อดิสสร
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
3.3 นักศึกษารางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
(1) นางสุวรรณา ศิลาพล
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
(2) นางสาวรุไวยา ทะวีพูล
วิทยาลัยชุมชนตราด
(3) นางวัลภา สําเภาสงฆ์
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 1
พฤษภาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2560
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕60 โดยไม่มีการแก้ไข

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
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2

เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
- เลื่อนการพิจารณา –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
เรื่อง ร่างกรอบยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
สรุปเรื่อง
ตามที่สํานักงบประมาณกําหนดให้หน่วยงานจัดทําแผนแม่บทระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่น คงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) และนโยบายการบริห าร
ราชการแผ่น ดิ น เพื่ อใช้เป็ น กรอบและทิ ศทางในการดําเนิ นงานในระยะปั จจุ บัน และอนาคต ประกอบกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2574) และมี นโยบายให้สถาบันอุดมศึ กษาปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Reprofiling นั้น
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการดําเนินงานตามนโยบายการปรับ
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ (Reprofiling) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเสนอ (ร่าง) แบบฟอร์มการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (University Reprofile
Template) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กําหนดให้มีการจัดทํายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) เพื่อใช้เป็นทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนในอนาคต ระยะ 20 ปี
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางที่กําหนดตามนโยบายต่าง ๆ ข้างต้น โดยได้ประชุมระดมความคิดเห็นจาก
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560
และได้ร่างกรอบยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในประเด็นต่าง ๆ
เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผลการทบทวนผลการพัฒนาที่ผ่านมาและสภาพแวดล้อม
2. เป้าหมายและวิสัยทัศน์ ระยะ 20 ปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3. เป้าหมายยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (4 ระยะ)
4. กลยุทธ์ระยะ 20 ปี และแผนงานหลัก/โครงการสําคัญ

การพิจารณา
ที่ ประชุ มได้ มี การอภิ ปรายและให้ ข้ อคิ ดเห็ น/เสนอแนะต่ อ ร่ างกรอบยุ ทธศาสตร์ สถาบั น
วิทยาลั ยชุ มชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แล้วเห็ น สมควรให้ พิ จารณาเพิ่ ม เติ ม ให้ ครอบคุ ล มใน
ประเด็นหลัก ๆ เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ก่อนนําไปรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในเวที ก ารสั ม มนาสภาวิท ยาลั ย ชุ ม ชนทั่ ว ประเทศที่ กํ าหนดจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560
ประกอบด้วย
1. ควรทบทวนผลการวิเคราะห์ SWOT ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเพิ่มเติมประเด็น
เรื่องบุคลากรในระบบการจัดการศึกษาที่ใช้จากบุคคลภายนอก ซึ่งควรมีการกําหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทน
/การกําหนดเกณฑ์หรืออัตราการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการที่เหมาะสม
2. ควรมีการกําหนด Positioning ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ยังคงปรัชญาของการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชน อาทิ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน/ชุมชน เน้นการใช้ทรัพยากร/ภูมิปัญญาตามศักยภาพ
ของพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายนอกวัยเรียน (non-aged group) เป็นต้น
3. การกําหนดชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการสําคัญ ที่ประชุม
เสนอแนะให้ทบทวนการใช้ภาษาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็น
วิทยาลัยชุมชนที่เน้นการทํางานร่วมกับชุมชน/ทํางานเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อาทิ
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ต้องทําให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ที่เป็นการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่สะท้อนถึงความต้องการของพื้นที่/ชุมชน
ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ที่ไม่ใช่ ความเป็นเลิศทางวิชาการเหมือน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น แต่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านองค์ความรู้/ภูมิปัญญา/การวิจัยชุมชน ที่ให้ “วิทยาลัย
ชุมชนเป็นข้อต่อ/เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในระดับ
พื้นที่/ชุมชน ที่นําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน” สัมพันธ์กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน
จะต้องเป็น “Knowledge manager” เสมือนวิทยาลัยชุมชนเป็นเครื่องมือของการพัฒนา การ empower คน
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว และอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นความรู้ใหม่สําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่/
ชุมชน และจะเป็น “นวัตกรรมอุดมศึกษา” ที่ต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะด้าน
การจัดการความรู้ (Knowledge management) และ e-learning
มุมมองของวิทยาลัยชุมชนในยุค 4.0 ที่เป็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้ประเทศ
พึ่งพาตนเองได้ วิทยาลัยชุมชนควรเน้นบทบาทในการจัดการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ
อาชีพบนฐานบริบท/ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจมีกลยุทธ์ที่เป็นจุดเน้นของวิทยาลัยชุมชนในแต่ละภูมิภาค/
พื้นที่ โดยให้ “ชุมชน” เป็นหน่วยวัดความสําเร็จของการพัฒนา
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนควรมี ขี ด ความสามารถในการจั ด ทํ า content รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในยุคที่ต้องจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอยากเห็นวิทยาลัยชุมชนเป็น Knowledge
center คือ เป็น “คลังความรู้ของชุมชน” และอนาคตอาจเป็น open source สําหรับชุมชน ที่ สามารถใช้
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชนที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ/สังคม
ได้ต่อ ๆ ไป
4. นโยบายด้ านการจัด การศึ ก ษา/ให้ บ ริก ารแก่ช าวต่ างชาติ ที่ ไม่ ส ามารถปิ ด กั้ น ได้ อั น
เนื่องมาจากโลกไร้พรมแดนมากขึ้น จึงเสนอแนะว่า การกําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ควรดําเนินไปในแนวทางที่
เป็นไปเพื่อลดภาระของคนไทย ดังตัวอย่างการจัดให้บริการด้านสาธารณสุขในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลด

การเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มิใช่
เป็นการจัดบริการเพื่อสนองตอบรายบุคคล
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําข้อคิดเห็น/เสนอแนะตามการพิจารณาข้างต้น
ไปใช้ในการปรับปรุงร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ก่อนนําไปรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมในเวทีการสัมมนา
สภาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศที่กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 4.2

เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ครั้งที่ 2 ของสถาบันวิทยาลัยชุน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)
สรุปเรื่อง
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเงิน รายได้ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้
พิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
เงิน รายได้ของสถาบัน วิท ยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 เสนอสภาสถาบัน วิท ยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแล้ว จํานวน 26,459,740 บาท
(ยี่สิบหกล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นั้น
ในการนี้ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารการใช้ จ่ า ย
งบประมาณจากเงิน รายได้ ข องสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน (วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน 20 แห่ ง) มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
การปฏิบัติงานจริง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีดําเนินการ ดังนี้
1. แจ้งให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 พร้อมทั้งปรับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ครั้งที่ 2 โดยยังคงวงเงินที่สามารถขอใช้ได้ตลอดปีงบประมาณไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
2. เสนอรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นเดือน
เมษายน 2560 และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 2 ต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2560 เพื่ อ ทราบและพิ จ ารณากลั่ น กรองฯ ทั้ งนี้
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้การใช้จ่ายเงินรายได้ในรายจ่ายประจําที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนานักศึกษาเป็น
หลัก และขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการดําเนินการเฉพาะรายการรายจ่าย
ลงทุนที่อนุมัติในครั้งที่ 1 เพื่อเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ต่อไป
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับปรุงและจัดทําข้อมูลเพิ่มเติมตามมติและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อรับทราบและพิจารณา ดังนี้

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) มีผลการใช้จ่ายในภาพรวม
ทั้งสิ้น จํานวน 7,494,972 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 ทั้งนี้ รายจ่ายประจําบางรายการอาจเบิกจ่ายจากเงิน
เหลื อจ่ายเมื่ อใกล้สิ้น ปี งบประมาณ ซึ่งวงเงิน ที่ ไม่ ได้เบิ กจ่ายจะเป็ น เงิน คงเหลือรายรับสะสมยกยอดไปใน
ปีงบประมาณต่อไป ส่วนรายจ่ายลงทุนที่ได้รับอนุมัติแผนฯ ในครั้งที่ 1 ของวิทยาลัยชุมชน 16 แห่ง มีผล
การเบิกจ่ายค่อนข้างต่ํา เนื่องจากก่อหนี้ผูกพันได้ล่าช้ากว่าแผนและอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายภายในไตรมาส 3 - 4
3.2 สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสถาบันวิทยาลัยชุน ครั้งที่ 2 มี วิทยาลัยชุมชนที่ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ เพิ่มเติม
รวม 14 วิทยาลัย วงเงินที่ขออนุมัติเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น จํานวน 4,344,492 บาท เมื่อรวมแผนการใช้จ่าย
งบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติแล้ว จํานวน
26,459,740 บาท กับวงเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ที่เสนอขอปรับแผนในครั้งนี้ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 30,777,232 บาท (คิดเป็นร้อยละ 37.45 ของรายรับทั้งหมด) จําแนกเป็น
(1) รายจ่ายประจํา ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจําที่ขออนุมัติเพิ่มเติมเนื่องจาก
ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ วงเงิน จํานวน 1,985,772 บาท
(2) รายจ่ายลงทุน ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์สํานักงาน และรายการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน/สถานที่จัดการเรียนการสอน ที่ไม่ได้รับจัดสรรตามคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งวิทยาลัย
ชุมชนมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการในปีงบประมาณ จํานวน 2,358,720 บาท
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
การพิจารณา
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกรณี
ตัวอย่างที่ผ่าน ๆ มา จึงขอให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนกํากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการอนุมัติฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ/ระเบียบที่กําหนด
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2 รวม ๑๔ วิทยาลัยชุมชน รวมวงเงินทั้งสิ้น จํานวน
4,344,492 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
วาระที่ 4.3

เรื่อง (ร่าง) พันธกิจและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- เลื่อนการพิจารณา -

วาระที่ 4.4

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- เลื่อนการพิจารณา -

วาระที่ 4.5

เรื่ อง การพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (หลักสูตรความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาครกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)
- เลื่อนการพิจารณา –

วาระที่ 4.6

เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
- เลื่อนการพิจารณา -

วาระที่ 4.7

เรื่อง การเลือกผู้แทนกรรมการสภาสถาบันเพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการ
- เลื่อนการพิจารณา -

วาระที่ 4.8

เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด บุรีรัมย์
และแพร่

สรุปเรื่อง
1. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่ ๓๓/2560
ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนตราด ที่ 40/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ โดยมีผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็น
ประธานคณะกรรมการ
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด บุรีรัมย์ และแพร่ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ได้ดําเนินการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศของสภาสถาบันวิท ยาลัยชุม ชน โดยได้สืบ หาข้อมูลจาก
สภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน และพิจารณาจากหลักฐานตามแบบประเมิน คณะกรรมการ
ประเมินได้สรุปผลการประเมินแล้ว
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะว่า ควรแจ้งให้
ผู้รับการประเมินนําข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุม ชน ไปพั ฒ นาตนเองให้ มีประสิท ธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมินในปี ต่อไปต้องพิ จารณาว่า ได้มีการนํา
ข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมาไปพัฒนาหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งควรประเมินแบบ 360 องศา โดยอาจจะให้มี
การประเมินจากบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชน และอาจจะจัดทําเป็นระบบประเมินออนไลน์ซึ่งเป็นระบบที่ทุก
คนสามารถประเมินได้ เป็นวิธีที่รวดเร็ว และสามารถประมวลผลได้ทันที

มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง ผ่านการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย
(1) นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
(3) นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
วาระที่ 4.9

เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ระนอง น่าน ยโสธร และอุทัยธานี

สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนสตูล ระนอง น่าน ยโสธร อุทัยธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
นางสีลาภรณ์ บัวสาย นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธานกรรมการ เพื่อดําเนินการสรรหาบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
2. วิทยาลัยชุมชนที่ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการเสร็จสิ้นแล้ว
2.1 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ระนอง น่าน และอุทัยธานี
ได้ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาม ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุ มชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้พิ จารณาผลจากการนําเสนอวิสัยทัศ น์ แ ละ
การสัมภาษณ์ จากคุณสมบัติ ๕ ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ด้านพฤติกรรม ด้านประสบการณ์
ด้ านวิช าการ และด้ านการบริ ห าร รวมทั้ งการสื บ ประวั ติ เชิ งลึ ก ด้ า นประวัติ ส่ ว นตั ว เช่ น บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ
ความซื่อสัตย์ ประวัติครอบครัว ด้านประวัติการศึกษา ด้านประสบการณ์การทํางาน เป็นต้น แล้วมีมติเสนอ
รายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 แห่ง
2.2 ตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดให้ “การสรรหา
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งจากสภาสถาบั น ” แต่ เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงประธานกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง และกรรมการแต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก ทําให้ไม่สามารถจัดประชุม
เพื่อดําเนินการสรรหาได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ จึงขอความเห็นชอบเพื่อให้ขยายเวลาในการ
ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
3. วิทยาลัยชุมชนที่อยู่ระหว่างดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการ
ตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดให้ “การสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาบัน” แต่เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก ทําให้ไม่สามารถจัด
ประชุมเพื่อดําเนินการสรรหาได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ จึงขอความเห็นชอบเพื่อให้ขยายเวลา
ในการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง
1.1 นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.2 นายปรารมณ์ นาคบํารุง ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
1.3 นายประยงค์ แก้วประทุม ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
1.4 นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
2.1 ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
2.2 ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป
วาระที่ 4.10

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยชุมชนพังงา

สรุปเรื่อง
1. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๔๖๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๖ แต่งตั้ง นายมานิต วิมุตติสุข ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๖ ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงควรให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
2. สภาวิท ยาลั ย ชุ ม ชนพั งงา ในการประชุ ม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มิ ถุ น ายน
๒๕๖๐ พิจารณาคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ว่าด้วย
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๘ แล้ว และเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน และ
รายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิท ยาลัยชุมชนพังงา ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ ๑ (๒) และ (๓) แห่งประกาศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
2.1 มี ม ติ ไ ม่ เสนอคุ ณ สมบั ติ อื่ น เพิ่ ม เติ ม โดยให้ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
สถาบั น วิท ยาลัยชุม ชน ว่าด้วยคุ ณ สมบั ติ และลัก ษณะต้ องห้ ามของผู้ อํานวยการวิท ยาลั ยชุม ชน และรอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
2.2 มีมติเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณ วุฒิ คือ นายประพันธ์
วงศ์พานิช และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประภา กาหยี
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณารายชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เสนอเป็ น คณะกรรมการสรรหาผู้ อํ า นวยการ
วิทยาลัยชุมชนพังงา ดังนี้
1. เสนอรองศาสตราจารย์ ฐ าปนี ย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบั น เป็ น ประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
2. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ดังนี้

(1)
(2)
(3)
(3)

รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
เป็นประธาน
นายประพันธ์ วงศ์พานิช
เป็นกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา กาหยี
เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคล
เป็นกรรมการ
ที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน
(4) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยชุมชนพังงา เสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัย
ชุมชน จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่ง
แต่งตั้งต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
เป็นประธาน
(2) นายประพันธ์ วงศ์พานิช
เป็นกรรมการ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา กาหยี
เป็นกรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคล
เป็นกรรมการ
ที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน
(5) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยชุมชนพังงาเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัย
ชุมชน จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่ง
แต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 4.11

เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2560

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. ขณะนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนที่เรียนครบตามหลักสูตร
และได้รับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านการกลั่นกรอง และตรวจสอบ

ความถูกต้อง จากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบให้นําเสนอ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญาต่อไป
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง และลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว จํานวน
3,314 คน เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
4. คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต ร
ของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณากลั่นกรองและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง จํานวน ๓,๓๑๔ คน แล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญ ญา พ.ศ. 2548
ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรเกณฑ์
ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาตามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารเสนอแล้ ว มี ข้ อ คิ ด เห็ น /เสนอแนะว่ า ให้
สํ านั ก งานสถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชนจั ด ทํ าฐานข้ อ มู ล ผู้ สํ าเร็จ การศึ ก ษาของวิท ยาลั ย ชุ ม ชนตั้ งแต่ แ รกเริ่ ม จั ด
การศึกษาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์ในการกําหนดแผน/ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 19
แห่ง จํานวน 3,314 คน ดังนี้
๑. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จํานวน 30 คน
๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
1.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
27
๒. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จํานวน 31 คน
2.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
25
2.๒ หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4
2.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
2
๓. วิทยาลัยชุมชนตราด จํานวน 32 คน
3.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
9
3.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
16
3.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7
4. วิทยาลัยชุมชนพังงา จํานวน 81 คน
4.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
12
4.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
27
4.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13
4.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
20

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

4.5 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม
5. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู จํานวน 87 คน
5.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
5.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน 97 คน
6.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
6.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
6.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
6.5 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
7. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จํานวน 102 คน
7.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
7.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7.4 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน
8. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จํานวน 119 คน
8.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
8.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
8.3 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
8.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
๙. วิทยาลัยชุมชนระนอง จํานวน 125 คน
9.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
9.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
9.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
10. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จํานวน 142 คน
10.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
10.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
10.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
10.5 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
10.6 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ในกลุ่มอินโดจีน
11. วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน 194 คน
11.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
11.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
11.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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20 คน
35 คน
32 คน
30
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8
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8
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59
๙
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39
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9
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23
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10
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38
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13
11
1
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คน
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39 คน
70 คน
38 คน

๑1.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
11.5 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
11.6 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
1๒. วิทยาลัยชุมชนยะลา จํานวน 222 คน
12.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
12.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
12.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
12.5 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
12.6 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
13. วิทยาลัยชุมชนยโสธร จํานวน 232 คน
13.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
13.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
13.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จํานวน 248 คน
14.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
14.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
14.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
15. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จํานวน 270 คน
15.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
15.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
15.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16. วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน 280 คน
16.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
16.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
16.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16.4 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
17. วิทยาลัยชุมชนน่าน จํานวน 288 คน
17.1 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17.2 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
17.3 หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
18. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จํานวน 306 คน
18.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
18.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
18.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
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54
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18.5 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
22
19. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จํานวน 428 คน
19.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 101
19.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
172
19.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
57
19.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
35
19.5 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
51
19.6 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
12
2. มอบสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําฐานข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนตั้งแต่แรกเริ่มจัดการศึกษาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์ในการกําหนดแผน/ยุทธศาสตร์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนต่อไป
วาระที่ 4.12

เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องวาระอื่น ๆ
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ของวิทยาลัยชุมชนตาก
ตามที่กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยชุมชนตาก ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง พบว่า มีนักศึกษาชาวต่างชาติ (สาธารณรัฐสหภาพพม่า)
ร่วมเรียนในชั้นเรียน แต่ยังมีอุปสรรคในการสื่อสารในการเรียนการสอน/การถ่ายทอดวิชาความรู้ ระหว่างผู้สอน
ชาวต่างชาติแ ละผู้ เรียน และนั ก ศึ กษาที่ เรียนส่ วนใหญ่ เป็ น ชาวพม่ า ที่ ป ระชุม มี ข้ อ สังเกตเกี่ ยวกั บ การจั ด
การศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ ว่าสามารถทําได้หรือไม่ มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคนไทยใน
แง่มุมใดบ้าง จึงเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนศึกษาข้อกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป
มติ
มอบนายอุดร ตันติสุนทร และสถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาข้อกฎหมาย หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ งพระราชบัญ ญั ติการทํ างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่
นักศึกษาชาวต่างชาติ ว่าสามารถทําได้หรือไม่ มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคนไทยในแง่มุมใดบ้าง เพื่อให้
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑2.3๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้จดรายงานการประชุม

นายเจริญชัย วงษ์จนิ ดา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

