รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 6/๒๕60
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
.........................................
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นางสิริกร มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(นางอรสา ภาววิมล แทน)
3. นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายถนอม อินทรกําเนิด
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายอุดร ตันติสุนทร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
9. นายภูมินทร์ หะรินสุต
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
10. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน)
11. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย
13. นายทิวากร เหล่าลือชา
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
14. นายพล เสาะสุวรรณ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
15. นายเจริญชัย วงษ์จินดา
เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
16. นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
17. นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
2. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
3. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน

๒
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
๓. นายนําชัย กฤษณาสกุล
๔. นายพิเชษฐ ตรีพนากร
๕. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
๖. นายสุชิน นาคเงิน
๗. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
๘. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์
๙. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
๑๐. นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์
๑๑. นายทศปริชัย เลาห์ทวี
๑๒. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ
๑๓. นางสาวพัชรี กาทอง
๑๔. นายนําพล ปัญญาทิพย์
๑๕. นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1
เรื่ อง ขอแสดงความยิ นดี กั บกรรมการสภาสถาบั นที่ ได้ รั บ พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และขอแจ้งที่ประชุมทราบเพื่อร่วมแสดงความยินดี
มติ
วาระที่ 1.1.2

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
ประธานแจ้งว่า การเตรียมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ขณะนี้ได้ดําเนินการประชาพิจารณ์
ครบทุกภาคส่วนแล้ว โดยจากการประชาพิจารณ์ได้มีข้อเสนอแนะว่า กระทรวงอุดมศึกษาควรจะมีสํานักงานที่ทํา
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของอุดมศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการกําหนดทิศทาง/นโยบาย และพัฒนาให้
สอดคล้ องกั บ ยุท ธศาสตร์ ซึ่ งในวัน ที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะทํ างานเตรีย มความพร้อ มจัด ตั้ งกระทรวง
อุดมศึกษา จะได้ประชุมร่วมกับสภาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธาน หลังจากนี้ก็จะดําเนินตามกระบวนการขั้นตอนต่อไป
นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งคณะทํางาน 2 คณะ ดังนี้

๓
1) คณะทํางานยกร่างพิจารณาโครงสร้างของสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา เพื่อนําไปสู่
การร่างกฎกระทรวงอุดมศึกษา และการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงอุดมศึกษา
2) คณะทํางานยกร่างพระราชบั ญ ญั ติบริหารงานบุคคลในกระทรวงอุดมศึกษา เนื่องด้วย
ปัญ หาด้านบุคลากรถือเป็นเรื่องสําคัญ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายทั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว และในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะลดลง เหลื อ เฉพาะพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ดั งนั้ น ควรปรับ ระบบบริห ารบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงขึ้น จึงมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรวบรวมปัญหา/แนวทางการบริหารบุคลากรของ
วิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลในกระทรวงอุดมศึกษา หากมีการปรับปรุง
แก้ไขจะได้พิ จารณาเพิ่ ม เติม ในร่างพระราชบัญ ญั ติดังกล่าว โดยคณะทํางานยกร่างฯ จะจัดประชุม ในวันที่ 4
สิงหาคม 2560 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
มติ
ที่ ป ระชุ ม รับ ทราบ และมอบสถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชนรวบรวมปั ญ หา/แนวทางการบริห าร
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลในกระทรวงอุดมศึกษา
วาระที่ 1.1.3

เรื่อง การจัดการศึกษาด้านปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชน
ประธานแจ้ งว่ า ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 ในมาตรา 261
กําหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระจํานวนหนึ่งคณะ เพื่อดําเนินการศึกษาและจัดทํา
ข้อเสนอแนะ และร่างกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องในการดํ าเนิ นการให้ บ รรลุเป้ าหมาย โดยเมื่ อวัน ที่ 30 พฤษภาคม
2560 ที่ ป ระชุ ม คณ ะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา โดยมี
ศาสตราจารย์กิตติ คุ ณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็ น ประธานกรรมการ และคณะกรรมการฯ ได้แ ต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ซึ่งมีศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ดารณี
อุทัยรัตนกิจ เป็นกรรมการ โดยท่านได้ให้ข้อคิดเห็นว่า “วิทยาลัยชุมชนเหมาะจะเป็นที่พึ่งของศูนย์เด็กเล็กใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้ดี”
ดั ง นั้ น สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาและ
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนทุกสาขาวิชา ให้สอดคล้องตามบริบทการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตร
อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีผู้เรียนสูงสุด นอกจากนี้ ควรมี
การพั ฒ นาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและผู้สอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้และเข้าใจ
แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วย
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2
วาระที่ 1.2.1

เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560

สรุปเรื่อง
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสรุป นํ าเสนอที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ ภาระงานและกิ จ กรรมของสถาบั น
วิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้
1. งานด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ

๔
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่างกรอบยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ํา รามาดาพลาซ่า กรุงเทพฯ
2. งานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติการ : การส่งเสริม ศัก ยภาพนักศึ กษาด้วยระบบประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
3. พิ ธีล งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิท ยาลัยราชภั ฏสงขลากั บสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
4. พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใน 7 จังหวัดภาคใต้
ประจําปีการศึกษา 2558 – 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จังหวัดสงขลา
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2.2

เรื่อง ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีการลงนามในคํารับรองฯ ระหว่างนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 5 ตัวชี้วัด ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับแจ้ง
ผลการประเมิ นตามคํารับรองการปฏิ บัติราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในภาพรวมได้ คะแนน 4.1251 จาก 5 ระดั บคะแนน และรายงานการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สําหรับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยสรุป
ผลการประเมินรายตัวชี้วัด ได้ดังนี้
ตัวชี้วดั การปฏิบตั ริ าชการ
น้ําหนัก ค่าคะแนน ค่าคะแนน
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วง
น้ําหนัก
มิติภายนอก
1. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามระบบ CHE QA
85
4.2900 3.7400
Online (องค์ประกอบ 5 ด้าน)
มิติภายใน
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ
2.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
2.5
1.000 0.0256
2.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
2.5
3.4097 0.0874
3. การประหยัดพลังงาน
2.5
2.6130 0.0670
4. การประหยัดน้ํา
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินฯ
5. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
5
4.000 0.2051
รวม 97.5
4.1251

๕
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 5/2560 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 26
มิถุนายน 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงาน
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2560
มติ
ที่ ป ระชุม รับ รองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕60 โดยให้ แก้ไขข้อ ความในหน้าที่ 28
วาระที่ ๕.๑ ดังนี้
ข้อความเดิม “ตามที่กรรมการสภาสถาบันไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
ชุมชนตาก ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง พบว่า มีนักศึกษาชาวต่างชาติ (สาธารณรัฐสหภาพพม่า) ร่วม
เรียนในชั้นเรียน แต่ยังมีอุปสรรคในการสื่อสารในการเรียนการสอน/การถ่ายทอดวิชาความรู้...”
แก้ไขเป็น “ตามที่กรรมการสภาสถาบันไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน
ตาก ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง พบว่า มีนักศึกษาชาวต่างชาติ (สาธารณรัฐสหภาพพม่า) เรียนทั้งชั้น
เรียน แต่ยังมีอุปสรรคด้านคุณภาพของผู้สอนในการสื่อสารในการเรียนการสอน/การถ่ายทอดวิชาความรู้...”
วาระที่ 3.1

เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สรุปเรื่อง
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการดําเนินงานใน
เรื่องต่าง ๆ ฝ่ ายเลขานุการได้ ติดตามผลการดําเนิน งานตามมติสภาสถาบัน และสรุป นําเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติ
วาระที่ 3.2

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปเรื่อง
๑. สภาสถาบั น วิท ยาลั ย ชุม ชน ในคราวประชุ ม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่ อ วัน ที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขพระราชบัญ ญั ติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
2558 แล้วมีความเห็นให้ปรับแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม และมีมติให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเสนอ
แก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่จะ
ขอปรับปรุง/แก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม 4 ประเด็น ตามการพิจารณาข้างต้น
และให้นําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
2. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินแก้ไข
รายละเอี ย ดการขอแก้ไขพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการฯ ให้
ข้อเสนอแนะ และเสนอสภาสถาบันในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้

๖
เดิม
แก้ไขเป็น
มาตรา ๑ ๘ (๕ ) “อนุ มั ติ ก ารให้ อนุ ป ริ ญ ญ าและ มาตรา ๑๘(๕) “อนุมั ติการให้ อนุ ป ริญ ญาตามมาตรา
ประกาศนียบัตรตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง”
๓๔ วรรคสอง และประกาศนี ย บั ต รตามมาตรา ๓๔
วรรคสอง”
มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง “ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง “ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา
๘ วิทยาลัยอาจจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สถาน ๘ วิทยาลัยอาจจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สถาบั น ประกอบการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สถาบั น
ศาสนา องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงาน ศาสนา องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงาน
อื่ น ของรั ฐ ในการจั ด การศึ ก ษา และมี อํ า นาจให้ อื่ น ของรั ฐ ในการจั ด การศึ ก ษ า และมี อํ า นาจให้
ประกาศนี ย บั ต รชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง แก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา อนุปริญญาและประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่งแก่ผู้สําเร็จ
สํ าหรับ การอนุ มั ติ อ นุ ป ริ ญ ญาให้ เป็ น อํ านาจของสภา การศึกษา”
สถาบัน”
และประเด็นเสนอเพิ่มเติม
(๑) เห็ น ว่ า ไม่ ค วรระบุ อ ายุ ข องผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ไม่ เกิ น ๗๐ ปี แต่ ค วรระบุ ไว้ ใน
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยและรองผู้อํานวยการ
วิทยาลัย
(๒) เห็นว่าไม่ควรกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการวิทยาลัย “และอาจจะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยแห่งอื่นอีกไม่เกินสองวาระ” เพราะสามารถนําวิธีบริหาร
จัดการโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรองได้
(๓) เห็นชอบแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้อํานาจสภา
วิทยาลัยดําเนินการในเรื่องการอนุมัติอนุปริญญา เพราะอํานาจการอนุมัติอนุปริญญากําหนดไว้เป็นการเฉพาะ
สําหรับสภาสถาบัน จึงไม่สามารถมอบอํานาจได้เนื่องจากเกี่ยวพันต่อบุคคลภายนอก
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการขอแก้ไขร่างพระราชบัญ ญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... และจัดทําแผนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๗๗ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดการแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๘ แล้ว มีความเห็นว่าประเด็นการแก้ไขตามที่ฝ่ายเลขานุการได้นําเสนอยังไม่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบัน ดังนั้น จึงเห็นควรให้ไปทบทวนประเด็นการแก้ไขตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ประเด็นอายุและวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ควรกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนไม่เกินสองวาระ และไม่
เกิน 2 วิทยาลัยชุมชน และอายุของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเมื่ออยู่ครบวาระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี เพื่อเปิด
โอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาบริหาร ซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์ในเชิงการบริหาร ให้มีความหลากหลายมีรูปแบบไม่
ซ้ําเดิม และมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
2. ประเด็นการอนุมัติอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน
ควรให้อํานาจการอนุมัติอนุ ปริญ ญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิท ยาลัยชุมชนอยู่ ที่
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื่องจากจะได้กํากับ/ตรวจสอบมาตรฐานการจัดการศึกษาและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๗
3. ประเด็นอื่น ๆ
3.1 ควรจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เช่น ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ และนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
3.2 ควรจัดระบบการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นระบบเดียวกัน
เนื่องจากปัจจุบันมีความหลากหลาย ทั้งผู้บริหารที่มาจากข้าราชการ และภาคเอกชน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา ข้าราชการพลเรือน พนั กงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ โดยควรกําหนดประเภทของ
บุคลากรไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ชัดเจน พร้อมทั้งควรศึกษารูปแบบระบบการบริหารงาน
บุคคลของสถาบันการศึกษาอื่นด้วย
มติ
ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะตามการพิจารณาข้างต้น
ไปใช้ในการทบทวนประเด็นการแก้ไขพระราชบัญ ญั ติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วนํามาเสนอใน
การประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
เรื่อง (ร่าง) พันธกิจและระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
1. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้ แ ต่ งตั้ งคณะทํ า งานจั ด ทํ า กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ประกาศ
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยให้คณะทํางานมีหน้าที่จัดทํากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะทํ างานฯ ได้ จัดทํ า (ร่าง) กรอบพั นธกิจของสถาบั นวิทยาลัยชุมชนและรายละเอี ยดพั นธกิ จด้ านการศึ กษาของ
วิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นําเสนอ (ร่าง) กรอบพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และรายละเอียด
พันธกิจด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนดังกล่าว ต่อคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และได้เสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบพันธกิจของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และรายละเอียดพันธกิจด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน และมอบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนดําเนินการจัดทําเป็นประกาศสภาสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อให้วิทยาลัยชุมชนสามารถนําไป
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป
2. คณะทํางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียด (ร่าง) พันธกิจตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้มีความ
ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และดําเนินการจัดทําร่างระเบียบที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๕ ฉบับ ดังนี้
1) ร่ างระเบี ยบสถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชน ว่าด้ วยการจั ดการศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษาที่ ต่ํ ากว่ า
ปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
2) ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
3) ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

๘
4) ร่างระเบี ยบสถาบั นวิทยาลั ยชุ มชน ว่ าด้ วยการจั ดการศึ กษาตามหลั กสู ตรสั มฤทธิ บั ตร
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
5) ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. ....
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดส่งร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้ง ๕ ฉบับ เพื่อให้
วิทยาลัยชุมชนวิพากษ์ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชนจํานวน ๑๒ แห่ง ได้ส่งแบบวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะกลับมายังสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน คิดเป็น ร้อยละ ๖๐ และร้อยละ ๗๕ ของวิทยาลัยชุมชน ๑๒ แห่ง และได้นํา (ร่าง) พันธกิจและ
ระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้ง ๕ ฉบับ เสนอสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยสภาวิชาการมีข้อเสอแนะในประเด็นดังนี้
3.1 (ร่าง) พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่กําหนดไว้ ๔ ด้าน เป็นพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการมาตั้งแต่ก่อนมีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 หากสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้ร่างตามกรอบพันธกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การจัดการศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ประชุมก็ไม่
ขัดข้อง แต่ทั้งนี้ ให้ไปทบทวนในรายละเอียดอีกครั้ง
3.2 (ร่าง) ระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ที่ประชุมเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการไปทบทวนรายละเอียดในร่างระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สรุปในภาพรวมได้ ดังนี้
(๑) ให้รวมคํานิยาม ที่เขียนแทรกไว้ในหมวดต่าง ๆ มารวมไว้ในที่เดียวกัน
(๒) ให้เพิ่มหลักการในการคํานวณเกรดเฉลี่ยสะสม
(๓) การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรควรมีการดําเนินการทุกปี
(๔) ประเด็นเรื่องผลการเรียน เนื่องจากแต่ละสถาบันการศึกษาใช้คําไม่เหมือนกัน
ควรปรับให้สื่อความหมาย
(๕) ให้นําข้อความ “ข้อ ๗ ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้รักษาการ
ตามระเบี ย บนี้ และเป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดในกรณี ท่ี เกิ ด ปั ญ หาในการใช้ ร ะเบี ย บนี้ ” ใส่ ไ ว้ ใ นตอนท้ า ยของ
ร่างระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้ง ๕ ฉบับ เนื่องจากหากเกิดปัญหาในการใช้ระเบียบจําเป็นต้องมีผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด
3.3 ที่ ป ระชุ ม ให้ ข้ อ เสนอแนะการเสนอร่ า งพั น ธกิ จ และร่ า งระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาฯ ต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่า ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนลําดับที่มาของการได้ร่างพันธกิจ และ
ระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้ง 5 ฉบับ โดยวิเคราะห์ และสรุปสาระสําคัญของระเบียบ โดยเปรียบเทียบ/
อ้างอิงถึงความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณา
3.4 เมื่อมีการประกาศใช้ระเบียบต่าง ๆ แล้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะต้องจัดทําคู่มือ
แนวปฏิบัติ และชี้แจงแก่วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนําระเบียบไปใช้ต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายร่างพันธกิจและระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะดังนี้

๙
๑. เห็นควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปทบทวนร่างพันธกิจ โดยอธิบายรายละเอียดของแต่
ละพันธกิจ รวมทั้งรูปแบบ/แนวทางในการดําเนินงานของแต่ละพันธกิจให้ชัดเจน เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนสามารถ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามพันธกิจได้
๒. ควรมีคําอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน และหลักสูตรประกาศนียบัตร
ของวิทยาลัยชุมชนให้ชัดเจนเพื่อให้เห็นความแตกต่าง
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการศึกษา
อย่ า งน้ อ ย ๑ ปี และมี ก ารรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสํ า นั ก งาน ก.พ. หรื อ อาจเป็ น หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือมีความจําเป็น และใช้ระยะเวลาศึกษาไม่ถึง ๑ ปี และไม่มีการรับรอง
คุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาจากสํานักงาน ก.พ. ก็ได้
๔. การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร ปวช. ปวส. ถึ ง แม้ จ ะใช้ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่สภาวิทยาลัยต้องอนุมัติการจัดการศึกษา และสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ต้องกํากับ ดูแล และให้การสนับสนุน ในเรื่อง ครูผู้สอน งบประมาณ เครื่องมือ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
๕. โครงสร้างหลักสูตรอนุ ปริญ ญาตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญ ญา พ.ศ.
๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า ๓๐ หน่วยกิต ซึ่งไม่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน จึงเสนอให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็ นทางการ เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการด้าน
มาตรฐานการอุดมศึกษา ในคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาปรับลดจํานวนหน่วยกิต หากไม่สามารถปรับ
ลดได้ วิทยาลัยชุมชนอาจจัดในรูปแบบบูรณาการรายวิชา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยบางแห่งได้ดําเนินการแล้ว โดยหารือ
กรรมการสภาสถาบัน (นายถนอม อินทรกําเนิด) ในการดําเนินการดังกล่าว
๖. ควรพั ฒ นาระบบและจัด ทํ าระเบี ยบการเที ย บโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่ อให้
สามารถนําความรู้ความสามารถ ทักษะความชํานาญที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือประสบการณ์ทํางานที่ผ่าน
มาซึ่งตรงกับรายวิชามาขอเทียบหน่วยกิตเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาได้
๗. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน เป็นหลักสูตรที่สภาวิทยาลัยชุมชนมีอํานาจใน
การเห็นชอบอนุมัติหลักสูตร และตามมาตรา ๓๗ (๕) สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ออกระเบียบและข้อบังคับของ
วิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย ดังนั้น เพื่อให้เป็นการกระจายอํานาจทางการศึกษาจึงเห็นควรมอบอํานาจ
ให้สภาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ออกระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
๘. สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรเร่งดําเนินการจัดทําข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ร่างระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่ได้ประกาศใช้แล้วให้ครบถ้วน เพื่อให้วิทยาลัยชุมชน
สามารถดําเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
๙. ปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง มี ค นที่ อ่ า นไม่ อ อก เขี ย นไม่ ได้ จํ า นวนมาก ซึ่ ง หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน คือ กศน. แต่ยังไม่สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนควรมีบทบาทในเรื่องดังกล่าว โดยอาจจัดการศึกษาสามัญร่วมกับ
กศน. แต่จัดการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปศึกษาสถิติจํานวนของผู้ที่อ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินการต่อไป
๑๐. เห็นชอบในหลักการให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ทั้ง ๕ ฉบับ ให้สอดล้องกับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป

๑๐
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
... ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยมอบกรรมการสภาสถาบัน (นายถนอม อินทรกําเนิด) พิจารณากลั่นกรอง
ก่อนเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง
๒. มอบอํานาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ออกระเบียบ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ตามมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
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๓. เห็นชอบหลักการในการปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ทั้ง ๕ ฉบับ ดังนี้
๓.๑ ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่า
ปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
๓.๒ ร่ า งระเบี ย บสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
๓.๓ ร่ า งระเบี ย บสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
๓.๔ ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
วิทยาลัยชุมชน
๓.๕ ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา
พ.ศ. ....
โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ไปปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบฯ ทั้ง ๕ ฉบับ
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามประกาศใช้ต่อไป
วาระที่ 4.2

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
1. วิทยาลัยชุมชนได้เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
1.1 วิท ยาลัย ชุม ชนตาก ได้ เสนอจํานวน ๒ หลัก สู ตร โดยผ่ านการพิ จารณาเห็ น ชอบ
หลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕8 เมื่อวันที่ ๒5 กันยายน ๒๕๕8 ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นให้มีศักยภาพทางด้านภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารพร้อมเข้า
สู่อาชีพการงานในท้องถิ่นชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพื่อการค้าชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในท้องถิ่น และรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศ
1.2 วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสระแก้ ว เสนอหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู้ ดู แ ลเด็ ก พิ ก าร โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดสระแก้วได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องโดย
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ในการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ ๒3
กันยายน ๒๕๕9
2. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยชุมชน

๑๑
สระแก้วแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรทั้ง ๓ หลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว ทบทวนจํานวนนักศึกษาให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
โครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพื่อการค้าชายแดน ซึ่งกําหนดรายวิชาเกี่ยวกับภาษาพม่า
ไว้เพียง 12 หน่วยกิต ซึ่งเป็นจํานวนที่ค่อนข้างน้อย ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนควรบูรณาการการเรียน
ภาษาไว้ในรายวิชาอื่น ๆ ด้วย และรายวิชาการบัญชีสําหรับผู้ประกอบการ ควรนําไปไว้ในกลุ่มวิชาชีพจะเหมาะสม
กว่า นอกจากนี้ ได้เสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนเพื่อให้ประชาชนใน
จังหวัดได้รับทราบมากยิ่งขึ้น
มติ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยชุมชนตาก
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพื่อการค้าชายแดน วิทยาลัยชุมชนตาก
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กพิการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
๔. มอบสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอสํานักงาน ก.พ. เพื่อรับรองคุณวุฒิต่อไป

วาระที่ 4.3

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (หลักสูตรความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)

สรุปเรื่อง
๑. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้ดําเนินการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นโดยสมัชชา
สุข ภาพจั งหวัดสมุท รสาคร สมั ชชาครอบครัวสมุ ท รสาคร การประชุม ชมรมผู้ สู งอายุ จังหวัดสมุท รสาคร และ
การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พบว่าชุมชนมีความต้องการบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ สู ง อายุ ดั งนั้ น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนจึ ง มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพของคนในท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนเพื่ อ ดู แ ลตนเอง
ครอบครัว และการประกอบอาชีพ การพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มติดสังคมให้มีความแข็งแรง กลุ่มติดบ้านขยับเป็นกลุ่มติดสังคม และกลุ่มติดเตียงให้
ขยับเป็นกลุ่มติดบ้าน โดยวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและชุมชนใน
ท้องถิ่นได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอน
๒. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
โดยผ่ านการพิ จ ารณาเห็ น ชอบหลั ก สู ต รจากสภาวิท ยาลั ย ชุ ม ชนสมุ ท รสาคร ในการประชุ ม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๓. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครแล้ว
๔. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตรประกาศนี ยบั ตรการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครแล้ว

๑๒
มีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครดําเนินการ ปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และ
ทบทวนจํานวนนักศึกษาให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร ก่อนนําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๕. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครที่เข้าร่วมชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะ
ของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อให้ความ
เห็นชอบต่อไป
มติ
1. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร
2. มอบสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอสํานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิต่อไป โดยให้
วิท ยาลั ยชุ ม ชนสมุ ท รสาครดําเนิ น การบริห ารหลัก สูตรให้ เป็ นไปตามข้ อ บั งคับ สถาบั น วิท ยาลัยชุม ชน ว่าด้วย
การดําเนิ นการจั ดการศึ กษาและการยกเลิกการจั ดการศึกษาร่วมกับ สถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ ก่อนเปิดการเรียนการสอน
วาระที่ 4.4

เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
1. เนื่ อ งด้ วยสถาบั น วิ ท ยาลัย ชุม ชนไม่ มี ระเบี ยบ ข้อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วข้ องในการดํ าเนิ น การ
ประชุมของสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง โดยปัจจุบันในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนได้นํา ข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2558 มาบังคับใช้โดยอนุโลม แต่พบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคใน
การจัดประชุม สภาวิท ยาลัยชุ มชน และที่ ป ระชุ ม ผู้อํานวยการวิท ยาลัยชุ มชน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวัน ที่ 20
พฤษภาคม 2560 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนเป็นการเฉพาะ
เพื่อให้การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมีความถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ ดํ า เนิ น การยกร่ า งข้ อ บั ง คั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ย
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญที่เพิ่มเติมจากข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า
ด้วยการประชุมสภาสถาบัน 3 ประเด็น ดังนี้ (1) ให้มีการแต่งตั้งรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานสภาวิทยาลั ยในกรณี ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ (2) กรณี ไม่ มี รองผู้อํ านวยการวิท ยาลั ย ให้ ส ภา
วิทยาลัยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของผู้อํานวยการวิทยาลัย
(3) ให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในการประชุม จํานวนไม่เกิน 2 คน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความ
รวดเร็วในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
3. กลุ่มกฎหมาย สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เสนอร่างฯ ดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการปรับปรุง
แก้ ไข และเพิ่ ม เติ ม ข้ อบั งคั บ สถาบั น วิท ยาลัยชุม ชน เพื่ อพิ จ ารณาในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวัน ที่ 5
กรกฎาคม 2560 โดยที่ประชุมได้เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 การขอเปิ ดประชุม สภาวิท ยาลั ยนอกเหนือ จากที่ กําหนด กรรมการสภาวิท ยาลั ย
อย่างน้อยกึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการสภาวิทยาลัยทั้ งหมดเท่าที่มีอยู่ ร้องขอให้สภาวิทยาลัยเปิดประชุมเพื่อ
กิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด
3.2 การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้เพิ่มเติมระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อทักท้วง

๑๓
มติ
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. .... เพื่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป
วาระที่ 4.5

เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ..
- ถอนวาระ –

วาระที่ 4.6

เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําร่างข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ซึ่งคณะทํางานฯ ได้ยกร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้
นําเสนอต่อสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งที่
ประชุมได้พิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะในการปรับแก้ ดังนี้
(๑) การแต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นผู้แต่งตั้ง โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๑(๘) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) ให้เพิ่มคํานิยามในข้อ ๓ สภาวิชาการ หมายความว่า สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(๓) ปรับองค์ประกอบของอนุกรรมการวิชาการในข้อ ๔ ดังนี้
(๓.๑) ข้อ ๔(๑) ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็น ประธานอนุกรรมการ โดยตําแหน่ง
(๓.๒) ข้อ ๔(๕) ให้ใช้คําว่า “ผู้สอนประจํา ผู้สอนพิเศษ” แทน “อาจารย์ประจํา
อาจารย์พิเศษ” เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓.๓) ข้อ ๔(๖) ให้รองผู้อํานวยการวิทยาลัยที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยมอบหมาย เป็น
เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย และผู้อํานวยการสํานักวิชาการเป็นผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัย
(๔) ให้อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยหมดวาระเมื่อสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนครบวาระ
(๕) ปรับอํานาจหน้าที่ของอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยใน ข้อ ๗ ดังนี้
(๕.๑) ข้อ ๗(๓) ให้แก้ไขเป็น พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
และหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย เสนอต่อสภาวิทยาลัย และเสนอต่อสภาสถาบันให้ความเห็นชอบ
(๕.๒) ข้อ ๗(๕) ให้เพิ่มอํานาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทํางานหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
(๖) สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการแล้ว จึงเสนอสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... แล้วมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๑๔
รายละเอียดในร่างข้อบังคับฯ ที่นําเสนอ
รายละเอียดทีป่ รับปรุงแก้ไข
ข้ อ ๓ ในข้ อ บังคั บ นี้ “สภาวิ ช าการ” ให้ตัดออก
หมายความว่า สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
ข้อ ๔ ให้ สภาวิชาการแต่งตั้งอนุกรรมการ ข้อ ๔ ให้ สภาสถาบั น แต่งตั้ งอนุ กรรมการ
วิชาการวิทยาลัย...
วิชาการวิทยาลัย...

ข้ อ 4 (๓) อนุ ก รรมการวิ ช าการวิ ท ยาลั ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกทางวิ ช าการ ด้ า น
หลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ า นการจั ด
การศึ ก ษา ด้ า นการวิ จั ย และด้ า นการวั ด
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ส ร ร ห า จ า ก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากสถาบันอุดมศึกษา
สถาบั น อาชี วศึ ก ษา การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย จํานวนสามคน
ข้ อ 4 (๕) อนุ ก รรมการวิ ช าการวิ ท ยาลั ย
ที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัยหรือผู้สอน
พิ เศ ษ ที่ แต่ งตั้ งต าม ม าต รา ๔ ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๘ จํานวนสองคน
ข้ อ 5(๓) อนุ ก รรมการวิ ช าการวิ ท ยาลั ย
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ตามข้อ ๔ (๔) จะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถทางวิ ช าการหรื อ
ประสบความสํ าเร็จ ในการประกอบอาชี พ
ธุรกิจ หรือผู้บริหารสถานประกอบการ หรือ
ผู้บริหารในหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความรู้ ความ
เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษ าของ
วิทยาลัยชุมชน”

ข้ อ 4 (3) อนุ ก รรมการวิ ช าการวิ ท ยาลั ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกทางวิ ช าการ ด้ า น
หลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ า นการจั ด
การศึ ก ษา ด้ า นการวิ จั ย และด้ า นการวั ด
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ส ร ร ห า จ า ก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากสถาบันอุดมศึกษา
สถาบั น อาชี วศึ ก ษา การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย จํานวนสามคน”
ข้ อ 4 (๕) อนุ ก รรมการวิ ช าการวิ ท ยาลั ย
ที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัย จํานวน
1 คนและผู้ ส อนพิ เศษจํ า นวน 1 คนที่
แต่งตั้งตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน
สองคน”
ข้ อ 5(๓) อนุ ก รรมการวิ ช าการวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ตามข้อ ๔ (๔) จะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถทางวิ ช าชี พ หรื อ
ประสบความสํ าเร็จ ในการประกอบอาชี พ
ธุรกิจ หรือผู้บริหารสถานประกอบการ หรือ
ผู้บริหารในหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความรู้ ความ
เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษ าของ
วิทยาลัยชุมชน”

เหตุผลในการปรับ
อนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัย
ทํ าห น้ าที่ กลั่ น กรองงาน ด้ า น
วิ ช าการเพื่ อ เสนอสภาวิ ท ยาลั ย
ก่ อ นเสนอสภาวิ ช าการสถาบั น
โดยไม่ ได้ ทํ า หน้ า ที่ ก ลั่ น กรองให้
สภาวิ ช าการสถาบันโดยตรง
ดังนั้น จึงเห็นควรให้สภาสถาบัน
แต่งตั้งตามมาตรา ๑๘(15) แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติสถาบั น วิท ยาลั ย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่ อ เปิ ด กว้ า งให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบั น การศึ ก ษา ไม่
จํ า กั ด เฉพาะสถาบั น ใด สถาบั น
ห นึ่ งเข้ า มาเป็ นอนุ ก รรมการ
วิชาการ

เพื่ อ ให้ มี อ งค์ ป ระกอบทั้ ง ผู้ ส อน
ประจํา และผู้สอนพิเศษ

เพื่ อ ให้ ยื ด หยุ่ น และครอบคลุ ม
อาชี พ ซึ่ งมี ค วามหลากหลายทั้ ง
ด้านทักษะและสมรรถนะ

๑๕
รายละเอียดในร่างข้อบังคับฯ ที่นําเสนอ
ข้ อ ๖ รองประธานอนุ ก รรมการวิ ช าการ
วิทยาลัย ตามข้อ ๔(๒) (๓) และ (๔) มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่อาจได้รับ
เลื อ ก ห รือ ได้ รับ แ ต่ งตั้ งให ม่ ได้ แ ล ะ
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยหมดวาระเมื่อ
สภาวิชาการครบวาระ
ผู้ล งนามในข้ อ บั งคั บ ฯ คื อ “ประธานสภา
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน”

รายละเอียดทีป่ รับปรุงแก้ไข
ข้ อ ๖ รองประธานอนุ ก รรมการวิ ช าการ
วิทยาลัย ตามข้อ ๔(๒) (๓) และ (๔) มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่อาจได้รับ
เลื อ ก ห รือ ได้ รับ แ ต่ งตั้ งให ม่ ได้ แ ล ะ
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยหมดวาระเมื่อ
สภาสถาบันครบวาระ
ผู้ ล งนามในข้ อ บั ง คั บ ฯ คื อ “นายกสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน”

เหตุผลในการปรับ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผู้ มี อํ า นาจ
แต่งตั้ง

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม มาตรา ๑๘
(15) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอนายกสภา
สถาบันลงนามต่อไป
วาระที่ 4.7

เรื่อง การเลือกผู้แทนกรรมการสภาสถาบันเพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการ

สรุปเรื่อง
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ได้พิจารณาเลือกกรรมการสภาสถาบันจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยวิธีลงคะแนนลับ โดยที่
ประชุมมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ เป็นผู้แทนสภาสถาบัน ทําหน้าที่กรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
๒. ด้ วยผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ป ราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประธานสภาวิชาการ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 จึงจําเป็นต้องดําเนินการเลือก
กรรมการสภาสถาบันจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการสภาวิชาการ ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม า วาระการดํ า รงตํ า แหน่ งและการพ้ น จากตํ า แหน่ งของกรรมการ
สภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้ในการ
สรรหาสภาวิชาการ
3. สถาบั น วิท ยาลัยชุม ชน จึงเห็ นควรเสนอที่ ประชุมพิ จารณาเลือกกรรมการสภาสถาบั น
จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการสภาวิชาการ เพื่อทําหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๑
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอรายชื่อกรรมการสภาสถาบันจํานวนหนึ่งคน เพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการ
โดยได้ เสนอรองศาสตราจารย์ ฐ าปนี ย์ ธรรมเมธา เป็ น ผู้ แ ทนสภาสถาบั น ทํ า หน้ า ที่ ก รรมการสภาวิ ช าการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

๑๖
มติ
1. ที่ ประชุม เห็ นชอบให้ รองศาสตราจารย์ฐาปนี ย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ
2. มอบสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามต่อไป
วาระที่ 4.8

เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
- ถอนวาระ -

วาระที่ 4.9

เรื่อง ผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและพิจิตร

สรุปเรื่อง
1. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมุ ก ดาหาร และ
ที่ ๓๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนพิ จิ ต ร โดยมี ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เป็ น ประธานคณะกรรมการ
2. สถาบั นวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมิ นผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและพิจิตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ได้ดําเนินการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้สืบหาข้อมูลจากสภาวิทยาลัยชุมชน
บุ คลากรของวิท ยาลั ยชุ มชน และพิ จารณาจากหลัก ฐานตามแบบประเมิน คณะกรรมการประเมิ นได้ส รุป ผล
การประเมินแล้ว
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหารและพิจิตรแล้ว มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อสังเกตด้านจุดเด่น และจุดด้อยของคณะกรรมการประเมินฯ
ควรเขียนให้มีความสอดคล้องกัน ไม่ขัดแย้งกัน ดังนั้น ในการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน ควรมีการประชุมคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ก่อนการประเมิน
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย
(1) นายศศิพงษา จันทรสาขา
(2) นายณรงค์ สมบัติใหม่
วาระที่ 4.10

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน

สรุปเรื่อง
1. ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน กําหนดให้มีการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับแต่งตั้งครบกําหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่าผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบกําหนด
ประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อาํ นวยการวิทยาลัยชุมชนแล้ว ดังนี้

๑๗
(๑) นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
(๒) นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
(๓) นายนิยม ชูชื่น ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๖๐ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา/ปรับรายนามบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
องค์ประกอบคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
๑. ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
เป็นประธานกรรมการ
๒. ผู้ ที่ ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
มอบหมาย จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๓. ประธานกรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
เป็นกรรมการ
๔. กรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ซึ่ ง เลื อ ก
กันเอง จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
๕. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในจั ง หวั ด หรื อ นอกจั ง หวั ด
ซึ่งสภาวิท ยาลัยชุม ชนเลือก จํ านวนหนึ่ งคน
เป็นกรรมการ
6. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุ คคล
เป็นเลขานุการ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล

ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล

ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล

นายสุเทพ นุชทรวง

นายศานิตย์ นาคสุขศรี

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร

นายจิระ พานิชยานนท์

นายศุภชัย ยุวถาวร

นายเฉลิมพล ทิพย์มณี

ผศ.ทิพย์รัตน์ ประทุมพร

นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์

นายสมพร สิริโปราณานนท์

ผู้อํานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผู้อํานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผู้อํานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

มติ
ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน ดังนี้
(1) นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
(2) นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
(3) นายนิยม ชูชื่น ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องวาระอื่น ๆ
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ของวิทยาลัยชุมชนตาก
สืบเนื่องจากการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนตาก ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ท างภาษาด้วยตนเอง อํ าเภอแม่สอด จั งหวัดตาก และที่ประชุมกรรมการสภาสถาบันวิท ยาลัยชุม ชนมี
ประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนที่มีนักศึกษาชาวต่างชาติ (สาธารณรัฐ
สหภาพพม่า) เรียนทั้งชั้น และได้มีมติมอบนายอุดร ตันติสุนทรและสถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาข้อกฎหมาย หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่

๑๘
นักศึกษาชาวต่างชาติ ว่าสามารถทําได้หรือไม่ มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคนไทยในแง่มุมใดบ้าง เพื่อให้มี
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป นั้น
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สอบถามไปยังวิทยาลัยชุมชนตากแล้ว พบว่า องค์กรเอกชน
เพื่อสาธารณประโยชน์ (NGO) มาขอใช้สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับคนพม่าที่ทํางานให้ NGO เท่านั้น
โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของวิทยาลัยชุมชน แต่อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าว
ว่าจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคนไทยหรือไม่อย่างไร และอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงของประเทศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะหน่วยงานราชการ ควรรายงานเรื่องนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการรับทราบ รวมทั้งหารือ
ไปยั ง สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ว่ า สามารถดํ า เนิ น การได้ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง ในระหว่ า งนี้ ค วรแจ้ ง ให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
งดการให้บริการการศึกษาในลักษณะนี้ไปก่อน จนกว่าจะได้ข้อยุติ นอกจากนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะต้องวาง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน และการให้ใช้สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาต่างชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนต่อไป
มติ
ที่ ป ระชุ ม มอบนายแพทย์ พิ เชฐ บั ญ ญั ติ กรรมการสภาสถาบั น และผู้ อํ านวยการสถาบั น
วิทยาลัยชุมชนตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ของวิทยาลัย
ชุมชนตาก และรายงานให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑8.0๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
ผู้จดรายงานการประชุม
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

