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

อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง

๒
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
๒. นายพิเชษฐ ตรีพนากร
๓. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
๔. นางชนิกา น้ําเพชร
๕. นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
๖. นายสุชิน นาคเงิน
๗. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
๘. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
๙. นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล
๑๐. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์
๑๑. นายทศปริชัย เลาห์ทวี
๑๒. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ
๑๓. นางสาวพัชรี กาทอง
๑๔. นายนําพล ปัญญาทิพย์

ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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
เรื่อง ข้อห่วงใยของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ประธานแจ้งว่า ได้มีโอกาสหารืองานกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี โดยท่านได้ฝากความห่วงใยเกี่ยวกับการดําเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม และแนะนําว่าสถาบัน
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนควรมี ก ารค้ น หา Best Practice ในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ด้ า นการบริ ห ารจั ด การแบบโปร่ ง ใส
ด้านธรรมาภิบาลการเงิน การใช้งบประมาณ ซึ่งควรนํามากําหนดเป็นเกณฑ์การดําเนินงานของโครงการวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนนําประเด็นข้อแนะนําของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุ ณ นายแพทย์เกษม วัฒ นชัย องคมนตรี ไปใช้กําหนดเกณฑ์ การดําเนิ นงานกับโครงการ
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรมต่อไป

๓
วาระที่ 1.2
วาระที่ 1.2.1

เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม 2560

สรุปเรื่อง
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสรุป นํ าเสนอที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ ภาระงานและกิ จ กรรมของสถาบั น
วิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ดังนี้
1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28
กรกฎาคม 2560 สถาบันวิทยาลัยชุม ชนได้จัดสถานที่เพื่อให้ บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุม ชนและผู้มาติดต่อ
ราชการ ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9
2. งานด้านกิจการสภาสถาบัน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชน ประจําปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่
20 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทํางานร่วมกันระหว่าง
สถาบัน สภาวิชาการ กับสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน
ร่วมกันตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
3. งานด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมชี้แจงการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นําคณะ
บุคลากรกองแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมชี้แจงการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมาธิการวิส ามัญ และคณะอนุ กรรมการธิการวิส ามั ญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี 2561 เป็นจํานวน 737,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาท
ถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.94
4. งานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บั ญ ชี และพัสดุ ของบุ คลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมแม่น้ํา รามาดาพลาซ่า กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 150 คน ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องของสํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ผลที่ได้รับ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั้ งที่ 6/2560 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 18
กรกฎาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงาน
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2560

๔
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการดําเนินงานใน
เรื่ อ งต่ า ง ๆ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ส ภาสถาบั น และสรุ ป นํ า เสนอรายงานผล
การดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ในการนี้ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายถนอม อินทรกําเนิด) ได้สอบถามเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรียบร้อยแล้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถส่งหลักสูตรให้สํานักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาได้
โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้หรือไม่ เนื่องจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีสถานะ
เป็นนิติบุคคล
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมอบสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตรวจสอบขั้ น ตอนการส่ ง หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนให้สํานักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษา และแจ้งที่ประชุมทราบ
ต่อไป
วาระที่ 3.2

เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
- ถอนวาระ -

วาระที่ 3.3

เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
เรื่อง การขอความเห็นชอบในหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)
สรุปเรื่อง
๑. ความในมาตรา 18 (10) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๕๘
กําหนดให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีอํานาจหน้าที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันตาม
มาตรา ๑๒ และความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กําหนดว่านอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณ
แผ่นดิน สถาบันอาจมีรายได้และทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบัน
(๒) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่สถาบันได้รับเพื่อใช้ใน
การดําเนินกิจการของสถาบัน
(๓) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน
(4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน หรือจากทรัพย์สินของสถาบัน
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์

๕
(6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า วิทยาลัยชุมชนมีรายได้ตามมาตรา ๑๒ (๒) และ (๓) ซึ่ง
บางรายการเป็นรายได้ที่มีผู้ให้การสนับสนุนหรือบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ โดยมีการกําหนดรายการหรือประเภท
ค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการของ
วิทยาลัยชุมชนเป็นไปด้วยความคล่องตัว เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนหรือบริจาค จึงขอความเห็นชอบ
ในหลักการให้วิทยาลัยชุมชนที่มีรายได้ตามมาตรา ๑๒ (๒) และ (๓) แบบมีวัตถุประสงค์และกําหนดรายการหรือ
ประเภทค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จไว้ชัดเจนแล้ว ใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ของสถาบันได้ โดยไม่ต้องจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเสนอให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติก่อนใช้ แต่
ให้รายงานผลการดําเนินการให้สภาสถาบันทราบปีละ ๒ ครั้ง
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการขอความเห็นชอบในหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) แล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังนี้
1. ตามมาตรา 12 (2) และ (3) ประเภทรายได้ที่ มี ผู้ให้ การสนับ สนุ น หรือ บริจ าคแบบมี
วัตถุประสงค์ และกําหนดรายการหรือประเภทค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จไว้
ชัดเจนแล้ว เห็นควรมอบอํานาจการอนุมัติให้สภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการของ
เงินรายได้ พร้อมทั้งรายงานให้สภาวิทยาลัยชุมชนทราบทุกเดือนหรือแล้วแต่ดุลพินิจของสภาวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้
ให้รายงานผลการดําเนินการให้สภาสถาบันทราบปีละ ๒ ครั้ง และให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนกํากับ
ดูแลการใช้จ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดอย่างเคร่งครัด
2. กรณีการใช้จ่ายเงินรายได้ ประเภทกองทุน ยังไม่มีข้อบังคับ หรือระเบียบของสภาสถาบัน
รองรั บ จึ ง ยั ง มี ข้ อ จํ า กั ด ในการใช้ จ่ า ย ดั ง นั้ น เห็ น สมควรให้ มี ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ห รื อ แนวปฏิ บั ติ ใ น
การดํ าเนิ น การจั ด ตั้ ง และบริห ารกองทุ น ของวิท ยาลั ย ชุ ม ชน โดยขอให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนหารือ ร่วมกั บ
กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายถนอม อินทรกําเนิด) และกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์) พิจารณาจัดทําหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้สภาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ใช้อํานาจของสภาสถาบันในการอนุมัติเงินรายได้ตาม
มาตรา ๑๒ (๒) และ (๓) ประเภทรายได้ที่มีผู้ให้การสนับสนุนหรือบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์และกําหนดรายการ
หรือประเภทค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จไว้ชัดเจนแล้ว และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น
แล้วให้รายงานต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบปีละ ๒ ครั้ง
2. มอบสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเร่ งรั ด การจั ด ทํ า หลั ก เกณฑ์ ห รื อ แนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินการจัดตั้งกองทุนของวิทยาลัยชุมชนตามแนวทางการพิจารณาข้างต้น โดยนําเสนอแผนการดําเนินงานและ
ความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 4.2

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ยโสธร น่าน สระแก้ว และบุรีรัมย์ ได้นําหลักสูตรอนุปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชนที่ผ่านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปปรับปรุงตามความเหมาะสมของ
บริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชนแล้ว ดังนี้

๖
วิทยาลัยชุมชนที่นาํ
หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร/วิทยาลัยชุมชน (เดิม)
สภาวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ
ไปปรับปรุง
1. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์
สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในการ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ของวิทยาลัยชุมชนตาก ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
(สกอ.เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
2. วิทยาลัยชุมชนยโสธร หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช า สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ในการ
การจัดการทั่วไป ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
(สกอ.เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
3. วิทยาลัยชุมชนน่าน
1. หลักสูตรอนุปริญ ญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ในการ
การบัญชี ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
(สกอ.เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖) ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
2. หลั กสูต รอนุ ป ริญ ญาศิ ล ปศาสตร์ สาขาวิช า ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
การท่องเที่ยว ของวิทยาลัยชุมชนสตูล
(สกอ.เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖)
3. หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ในการ
การศึ ก ษาปฐมวั ย ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนยโสธร ประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่
(สกอ.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555) 31 พฤษภาคม 2560
4. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตร์ สาขาวิ ช า สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ในการ
การท่องเที่ยว ของวิทยาลัยชุมชนสตูล
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
(สกอ.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556)
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
5. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช า สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนอุ ทั ย ธานี ใน
การบัญชี ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
การประชุ ม ครั้งที่ 2/2560 เมื่ อ
(สกอ.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และตรวจสอบ
หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 7 หลักสูตร แล้วเห็นว่าวิทยาลัยชุมชนได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตามเงื่อนไข
ที่ กํ าหนดและเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองให้ ข้ อ เสนอแนะแล้ ว ซึ่ ง สภาวิ ช าการได้ มี ม ติ เห็ น ชอบให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนดํ าเนิ น
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ก่อนนําเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และตรวจสอบ
หลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตรที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการแล้วเห็นว่าวิทยาลัยชุมชนได้ปรับปรุงหลักสูตร
อนุปริญ ญาตามเงื่อนไขที่กําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป

๗
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน จํานวน 7 หลักสูตร แล้ว
มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอนุปริญ ญาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องตามบริบทการปฏิรูปการศึกษาและสอดคล้องกับหลักวิชาของการปฐมวัย
โดยประเด็นสําคัญ ที่ต้องนําไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร คือ การดูแล พัฒนาและการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยที่
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโดยองค์รวม การพัฒนากล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ และพัฒนาการทางสมอง มากกว่าการท่องจํา
มากกว่าการท่องจํา นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่ง
อาจมีผลทําให้เกิดออทิสติกเทียมได้ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรที่ผลิตครู ดังนั้น สถาบัน
วิท ยาลัยชุ ม ชนจะต้ องรู้ว่า ครูควรมี ค วามรู้ ทั ก ษะด้านใดบ้ าง และกําหนดรายวิชาให้เหมาะสม โดยประเด็ น
ดังกล่าวผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทํางานการปฏิรูประบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยได้ให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรแก่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและผู้สอนในสาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัย
ชุมชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้ว ซึ่ง
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จะถือว่าวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยงานนําร่องในการปฏิรูปการศึกษาด้านปฐมวัย ที่
เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนและเป็นที่พึ่งสําหรับศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ได้ โดยให้เร่งดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีระยะเวลาการเปิด
สอนมาแล้ว 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา แต่เนื่องจากแต่ละหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนมี
รอบการอนุมัติต่างกัน ทําให้ระยะเวลาครบรอบไม่ตรงกัน ดังนั้น ให้นับระยะเวลาตั้งแต่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรเป็นหลัก โดยหลักสูตรที่ครบระยะเวลาแล้วจะต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
มิฉะนั้นจะไม่ผ่านการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาอย่างมาก
๓. หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรอนุปริญญา
ศิล ปศาสตร์ สาขาวิชาการท่ องเที่ ยว ควรเน้น การเรียนแบบ On the Job Training และ Work Training ให้
ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ กั บ ชุ ม ชน/พื้ น ที่ จ ริง และควรเริ่ ม ฝึ ก งานตั้ งแต่ ชั้ น ปี ที่ 1 โดยการปรับ ปรุ งหลั ก สู ต ร
อนุปริญญาในทุกหลักสูตรจะต้องคํานึงถึงความเป็นเอกลักษณ์ การปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางการศึกษา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องสนับสนุน
สื่อ ตํารา ที่เหมาะสม/สอดคล้องกับการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรอย่างเพียงพอ
๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน รวมทั้งทบทวนการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรจัดแบบบูรณาการรายวิชา
โดยต้องเสนอกระบวนการพัฒนาและอนุมัติหลักสูตรใหม่ และเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาต่อไป
๕. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบระยะเวลา และรายละเอียดหลักสูตรอนุปริญญาทั้ง ๗
หลักสูตร และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและนําเสนอสภาสถาบันพิจารณาอีกครั้ง
ทั้งนี้ ควรตรวจสอบความถูกต้ องของภาษาที่ ใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้ ถูกต้องและสอดคล้องกัน สําหรับ
หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่เคยส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ให้เสนอสภาสถาบันพิจารณาได้
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ ส ถาบั น วิท ยาลั ยชุ ม ชนดําเนิ น การปรั บ ปรุงแก้ ไขหลั กสู ตรอนุ ป ริญ ญาศึ กษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องตามบริบทการปฏิรูปการศึกษาและสอดคล้องกับหลักวิชาของการปฐมวัย

๘
โดยตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ทั้งนี้ ให้เร่งดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรระดับอนุปริญญาที่มี
ระยะเวลาการเปิดสอนมาแล้ว 5 ปี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
๓. ให้ ต รวจสอบระยะเวลา และรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาทั้ ง ๗ หลั ก สู ต ร และ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและนําเสนอสภาสถาบันพิจารณาอีกครั้ง สําหรับหลักสูตร
ใหม่ที่ยังไม่เคยส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้เสนอสภาสถาบันพิจารณาได้
วาระที่ 4.3

เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

สรุปเรื่อง
1. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยมีนางสีลาภรณ์ บัวสาย เป็นประธานกรรมการ
เพื่ อดําเนินการสรรหาบุ คคลที่ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณ สมบัติครบถ้วนตามกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และ
มีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร นั้น
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนเสนอ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้ประกาศรับสมัครและ
ดําเนินการตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ยื่นใบสมัครและมีคุณสมบัติครบ จํานวน 6 ราย จาก
การพิจารณาการนําเสนอวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ ๕ ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ด้านพฤติกรรม
ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านประสบการณ์กับชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งการสืบประวัติเชิงลึก ด้าน
ประวัติส่วนตัว เช่น บุคลิกลักษณะ ความซื่อสัตย์ ประวัติครอบครัว ด้านประวัติการศึกษา ด้านประสบการณ์การ
ทํางาน เป็นต้น แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายประยงค์ แก่นลา อายุ 63 ปี คุณ วุฒิ กศ.บ. (ภาษาไทย) ศษ.ม.
(บริหารการศึกษา) และ ค.ด. (การบริหารการศึกษา) เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
2.2 จากการตรวจสอบคุณ สมบั ติ ข องนายประยงค์ แก่ น ลา ข้ าราชการบํ านาญ อดี ต
ผู้อํานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทั้งในประวัติ ก.พ.7 และผลการตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่พบประวัติการต้องข้อหาคดีอาญา ต่อมาได้มีบุคคลแจ้งขอให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของนายประยงค์ แก่นลา เนื่องจากได้เคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทษ
ลดขั้นเงินเดือนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดังนั้นสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือถึง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อตรวจสอบและยืนยันคําสั่งดังกล่าว ซึ่งได้รับการยืนยันว่าได้
ดําเนินการจริง
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มอบให้นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และกลุ่ม
กฎหมายตรวจสอบว่า ขั ด ต่ อคุ ณ สมบั ติข องผู้อํานวยการวิท ยาลัยชุม ชนตามข้ อ บั งคับ สถาบั น วิท ยาลั ยชุม ชน
ว่าด้วยคุณ สมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัย และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558
หรือไม่ และผลการตรวจสอบแจ้งว่า นายประยงค์ แก่นลา อาจขาดคุณสมบัติของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ตามข้อ 3 ก (1) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม และ ข (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี แห่ง
ข้อบังคับดังกล่าว

๙
ประเด็นข้อมูลเพิ่มเติม
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร (นางสีลาภรณ์ บัวสาย) ได้
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรว่า ได้ดําเนินการตามขั้นตอนตาม
ข้อบังคับสภาสถาบั นวิท ยาลัยชุม ชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558
พร้อมทั้งมีการตรวจสอบคุณสมบัติของนายประยงค์ แก่นลา ทั้งในใบประวัติ ก.พ.7 และผลการตรวจสอบประวัติ
จากกองทะเบียน ซึ่งไม่พบประวัติการต้องข้อหาคดีอาญาต่าง ๆ ต่อมาได้มีบุคคลแจ้งขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
นายประยงค์ แก่ น ลา เนื่ อ งจากได้ เคยถู กตั้งคณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย่างร้ายแรง และถูก ลงโทษลดขั้ น
เงินเดือนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งถือว่าผิดวินัยตามมาตรา 104 พระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2547 “ไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ วยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต เสมอภาค
เที่ ย งธรรม วิ ริ ย ะอุ ต สาหะ ดู แ ลเอาใจใส่ รั ก ษาประโยชน์ ข องทางราชการ” พร้ อ มทั้ ง ขั ด ต่ อ คุ ณ สมบั ติ ข อง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณ สมบัติ และลักษณะต้องห้ามของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัย และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558 “ข้อ 3 ก (1) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่
ยอมรับในสังคม และ ข (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี”
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรแล้ว มีเสนอแนะ
ดังนี้
1. การยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานประกอบการสมั ค รและการเข้ า รั บ การสรรหาเป็ น
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรของนายประยงค์ แก่นลา ไม่แจ้งเรื่องที่เคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรงและเคยถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน ถือเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งเอกสารราชการอันเป็นเท็จต่อ
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร จึงขาดคุณสมบัติตามความในข้อ 3 ข (4) เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี แห่งข้อบังคับดังกล่าว
2. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรชุดใหม่ โดยเสนอ
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ในองค์ประกอบ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภา
สถาบันมอบหมาย และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ในองค์ประกอบอื่น ให้ที่ประชุม
พิจารณาต่อไป
3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่เคยถูกดําเนินการทางวินัยในลักษณะต้องห้าม แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัย และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ไม่เห็นชอบผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร เนื่องจากนายประยงค์ แก่นลา
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามลักษณะต้องห้ามตามความในข้อ 3 ข (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี แห่งข้อบังคับ
ดังกล่าว
2. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรชุดใหม่ โดยให้
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ในองค์ประกอบ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือ

๑๐
ผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ในองค์ประกอบอื่น ให้ที่
ประชุมพิจารณาต่อไป
3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่เคยถูกดําเนินการทางวินัยในลักษณะต้องห้าม แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัย และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558
วาระที่ 4.4

เรื่อง การให้ความเห็นชอบตราสัญลักษณ์ประจําวิทยาลัยชุมชน

สรุปเรื่อง
1. ตามข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือ สัญ ลักษณ์ของ
สถาบั น พ.ศ. 2560 ได้ กํ าหนดรูป แบบตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ตั ว อั ก ษรภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสีทอง

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นว่าตราสัญลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนดังกล่าว
ไม่ได้ระบุชื่อวิทยาลัยชุมชนไว้ เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนนําตราสัญลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สําหรับใช้ใน
การดํ า เนิ น งานหรื อ กิ จ กรรมของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง จึ ง ได้ เสนอร่ า งรู ป แบบตราสั ญ ลั ก ษณ์ ใ น
การนําไปใช้ของวิทยาลัยชุมชน ให้ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาจํานวน 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2

การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกรูปแบบตราสัญลักษณ์ในการนําไปใช้ของวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบที่ 2

๑๑
มติ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตราสัญลักษณ์ประจําวิทยาลัยชุมชนรูปแบบที่ 2

วาระที่ 4.5

เรื่อง การให้ความเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาสําหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ....
- เลื่อนการพิจารณา –

วาระที่ 4.6

เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- เลื่อนการพิจารณา –

เลิกประชุมเวลา ๑8.0๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้จดรายงานการประชุม
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

