๑
รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 7/๒๕61
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม ๒๕61 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
.........................................
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8. นายอุดร ตันติสุนทร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
9. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ แทน)
10. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา แทน)
11. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน)
12. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย
14. นายทิวากร เหล่าลือชา
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
15. นายพล เสาะสุวรรณ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
16. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
17. นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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1. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
2. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
3. นายสุรพล โอภาสเสถียร
4. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
5. นายเจริญชัย วงษ์จินดา
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
2. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
4. นายนําชัย กฤษณาสกุล
5. นายสุทธิศักดิ์ น้ําทิพย์
6. นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา
7. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
8. นางชนิกา น้ําเพชร
9. นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
10. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
11. นายสุชิน นาคเงิน
12. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์
13. นางสาวสุธิมา เทียนงาม
14. นายทศปริชัย เลาห์ทวี
15. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ
16. นายนําพล ปัญญาทิพย์
17. นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน
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เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
นายกสภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ ติ ด ภารกิ จ จึ ง ได้ ม อบหมายอุ ป นายกสภาสถาบั น
วิทยาลั ยชุ มชนทํ าหน้ าที่แทนกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมในวาระที่ 1.2 – 3.1 หลังจากนั้น
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี วาระที่ 1.2
วาระที่ 1.2.1

เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่ อ ง รายงานภาระงานและกิ จ กรรมของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในช่ ว งเดื อ น
มิถุนายน – กรกฏาคม 2561
สรุปเรื่อง
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีนโยบายให้จัดประชุมผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
เป็นรายไตรมาส และมีการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
เพื่อชี้แจงนโยบายและแผนการดําเนิ นงานด้านต่า ง ๆ ได้แ ก่ กรอบเป้าหมายการดํ าเนินงานตามพั น ธกิ จ
แนวทางการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก าร การจั ด สรร
งบประมาณร่ายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 และการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ระดับชาติ ครั้งที่ 6

๓
2. งานด้านการพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ในระหว่ า งวั น ที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็ น ทรา บายเซ็ น ทารา
ศู น ย์ ร าชการฯ และสถาบั น พระปกเกล้ า กรุ ง เทพฯ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ จํ า นวน 54 คน ประกอบด้ ว ย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และบุคลากรสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนบริหารงานอย่างมืออาชีพที่เน้นการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นงานได้ผล มีประสิทธิภาพ และคนเป็นสุข แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มุ่งเน้นให้วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาด้านคุณธรรม นําหลักธรรมภิบาลมาเป็นหลักในการบริหารงาน
2.2 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน โดยร่วมมือกับ
สถาบันพระปกเกล้าจัดทําหลักสูตร เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะแขนงต่าง ๆ สร้างมาตรฐานในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561
ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอังคารที่ 12
มิ ถุ น ายน 2561 ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว พร้ อ มทั้ ง ได้ เ วี ย นแจ้ ง ให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 6/2561
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามที่ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้ มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณาและมี ม ติ เ กี่ ย วกั บ
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบนั้น
ประเด็นข้อเสนอแนะ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.ชุมพล พรประภา) ได้สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้รับการได้ชี้แจงว่ากระบวนการ
ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนใช้เกณฑ์การประเมินซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๔
วาระที่ 3.2

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
ทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2561 รับทราบความก้าวหน้าของหลักสูตรทางด้าน Digital Marketing ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วมี
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหา และการเตรียมความพร้อมรองรับ
การเปิดสอนหลักสูตรในอนาคต ดังนี้
1.1 ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหา
(1) เนื้ อหา/กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรเพิ่ มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับ
(1) วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้าด้วยกัน (2) ธุรกิจออนไลน์ปัจจุบันยังมีข้อจํากัด เนื่องจากมีคนที่มี
ผลิตภัณฑ์ต้องการจําหน่าย แต่ขาดวิธีการกระจายผลิตภัณฑ์ จึงควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับ Logistic, Finance
settlement, Help desk/ incubation, How to get customer to engage, Customer jourey, How to
get money from customer, Change manangement เป็นต้น (3) ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน โดยเฉพาะการ
พัฒนา website ควรมีทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีนรองรับการใช้งาน (4) วิธีการเรียนการสอนควรจัดใน
ลักษณะ Project - based โดยเฉพาะ รายวิชาการเจรจาและการต่อรอง (5) ควรมีการนําผลิตภัณฑ์ที่ 20
วิทยาลัยชุมชนดําเนินการอยู่แล้วมาจัดทําเป็นธุรกิจภายใต้หลักสูตรนี้
(2) ทบทวนการใช้ ชื่ อ หลั ก สู ต รและรายวิ ช าให้ ส อดคล้ อ งกั น เนื่ อ งจากคํ า ว่ า
Digital Marketing เป็นคําที่มีความหมายกว้างมาก ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรที่นําเสนอเป็นการจัดการธุรกิจใน
รูปแบบ Digital (Business Management) จึงเสนอแนะว่า อาจจะใช้ชื่อหลักสูตรว่า Digital Business/Digital
Business Management
(3) คณะทํางานจัดทําหลักสูตรควรมีองค์ประกอบจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง
ในการซื้อ - ขายผ่านออนไลน์ และในขั้นตอนวิพากษ์หลักสูตรขอให้เชิญ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ และ
นายสุรพล โอภาสเสถียร กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์ตรง หรือภาคเอกชน
จากภายนอกที่ทําธุรกิจออนไลน์โดยตรง มาร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรด้วย
1.2 ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดสอนหลักสูตรในอนาคต
(1) ควรมีการกําหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร
ระดับต่าง ๆ ทั้งระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตร พร้อมทั้งกําหนดรายวิชา
ที่สามารถเทียบโอนได้ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการขอเทียบโอนในอนาคต
(2) ควรมี แ ผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรรองรั บ การเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร Digital
Marketing ในวิทยาลัยชุมชน/พื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่
(3) ควรมีกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรที่รวดเร็ว ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกที่มีอยู่ตลอดเวลา
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
โดยมี นายธนบัตร ลิ้มธนสาร หัวหน้าฝ่ายเนื้อหา และสื่อออนไลน์ บริษัทโกลบอล อินเตอร์แอกทีฟ เน็ตเวิร์ค
จํากัด และ ดร.วรากร เพ็ญศรีนุกูร อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
การวิพากษ์หลักสูตร

๕
3. สภาวิ ช าการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๖๑ สภาวิ ช าการได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองร่ า งหลั ก สู ต รด้ า น Digital Marketing ของสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
3.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ ให้ตรวจสอบการเขียน
จํานวนหน่วยกิต ในแต่ละหมวดวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ให้
การเขียนรายละเอียดหลักสูตรควรเขียนให้เป็นรูปแบบเดียวกับหลักสูตรอนุปริญญา
3.3 หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการตลาดดิจิทัล
- ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ เนื่องจากจะมีความสําคัญต่อการ
ทําธุรกิจออนไลน์
- ปรับจํานวนชั่วโมงของแต่ละชุดวิชาในหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ให้มีจํานวนชั่วโมง
เท่ากับหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ เพื่อใช้ในการเทียบโอนผล
การเรียน
3.4 ภาพรวมของทุกหลักสูตร ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ควรดําเนินการฝึกอบรม
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนให้สามารถเป็นผู้สอนหรือวิทยากร ทั้ง ๓ หลักสูตร
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ตรวจสอบร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
สถาบันยวิทยาลัยชุมชน และจัดทําร่างหลักสูตรด้าน Digital Marketing ดังรายละเอียดเอกสารประกอบวาระ
ที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับการใช้ชื่อหลักสูตร ปรัชญา วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน เนื้อหาและรายวิชาที่กําหนดไว้ทั้ง 2 หลักสูตร แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอให้ทบทวนและ
ปรับปรุงให้มีความชัดเจน ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ทบทวนว่า เน้นการผลิตบุคลากรให้เป็น
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ หรือเป็นผู้ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีแล้วสามารถนํามาใช้สนับสนุนการประกอบการ/ธุรกิจ
ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาของหลักสูตรที่นําเสนอให้สอดคล้องกันด้วย เช่น
ถ้าเน้นการนําเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการประกอบการ/ธุรกิจ ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา ควรใช้ว่า “การจัด
การทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” ปรัชญาของหลักสูตร ควรใช้ว่า “โลกธุรกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และสร้างความสําเร็จแบบก้าวกระโดด” เป็นต้น ส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตร ควรใช้ว่า “ผู้ประกอบการธุรกิจ
ทางออนไลน์”
2. ที่ ป ระชุ ม มี ก ารอภิ ป รายประเด็ น เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาและรายวิ ช าที่ ค วรมี ก ารทบทวน
ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนที่มีความหลากหลาย อาทิ รายวิชาบัญชีธุรกิจ
การตลาดดิจิทัล การถ่ายภาพ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป /มัลติมีเดีย การสื่อสารการตลาดออนไลน์/การสื่อสาร
และการตลาดดิจิทัล กฎหมาย/จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ social media ลิขสิทธ์ทางปัญญา เป็นต้น
3. การออกแบบหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ควรมีกระบวนการแจ้งเตือนเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรที่รวดเร็วให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่มีอยู่ตลอดเวลา
4. ที่ ประชุ ม เห็นสมควรมอบให้ ส ถาบั นวิ ท ยาลั ย ชุม ชนทบทวนและปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร
อนุปริญญา ตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม และให้นําหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จัด
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การศึ ก ษาในวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนต่ อ ไป ส่ ว นหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาให้ นํ า ผลการทบทวนและปรั บ ปรุ ง เสนอต่ อ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจ
ทางออนไลน์ โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนและนําไปจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนต่อไป และแจ้งผลการปรับปรุงหลักสูตรทาง E-mail ให้
กรรมการสภาสถาบันทราบ
2. มอบสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนทบทวนและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
และนําเสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
เรือ่ ง ร่างยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
- เลื่อนการพิจารณาไปครั้งหน้า –
วาระที่ 4.2

เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
สตูล และนราธิวาส
สรุปเรื่อง
1. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนสตูลได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล และนราธิวาส ดังนี้
2.๑ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล และนราธิวาส
3. คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก ผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และสตูล เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
3.1 วิทยาลัยชุมชนสตูล มีผู้ได้รับการสรรหาฯ จํานวน 1 คน คือ นางไพลิน สุวรรณมาลา
3.2 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีผู้ได้รับการสรรหาฯ จํานวน 1 คน คือ นายแสงทอง
ปรีชาวุฒิเดช

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
1. นางไพลิน สุวรรณมาลา เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
2. นายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในประกาศแต่งตั้งต่อไป
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วาระที่ 4.3

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยะลา และปัตตานี
สรุปเรื่อง
1. ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินการทดลองปฏิ บัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุ มชน กําหนดให้มีการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับแต่งตั้งครบกําหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นั้น
2. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนขอเรี ย นว่ า ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รบ
กําหนดประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแล้ว ดังนี้
2.1 นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน ในวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๑
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดํารงรักษ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้รับ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน ในวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖๑
3. เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ในประกาศฯ
ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาและปัตตานี
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนที่ได้รับแต่งตั้งครบกําหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จํานวน 2 คน ดังนี้
๑. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
1.1 ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นประธานกรรมการ
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
(ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย)
เป็นกรรมการ
1.3 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
เป็นกรรมการ
(ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน)
1.4 นายบุญสิทธิ์ ไชยชนะ
เป็นกรรมการ
(กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง)
1.5 รองศาสตราจารย์เฉลิมยศ อุทยารัตน์
เป็นกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒใิ นจังหวัดหรือนอกจังหวัด ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดํารงรักษ์ ผู้อาํ นวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
2.1 ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นประธานกรรมการ
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
(ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย)
เป็นกรรมการ
2.3 นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
เป็นกรรมการ
(ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน)
2.4 นายอนุกูล สนิทพันธ์
เป็นกรรมการ
(กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง)
2.5 รองศาสตราจารย์วัน เดชพิชัย
เป็นกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก)
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งแต่งตั้งต่อไป

๘
วาระที่ 4.4

เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมขน ครั้งที่ 4/2561
สรุปเรื่อง
1. ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในมาตรา ๑๘ (๕) สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง
และ มาตรา ๔๖ สถาบันมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งในสาขาวิชาที่มีการสอน
ในสถาบั น ได้ ดั ง ต่ อ ไปนี้ (๑) อนุ ป ริ ญ ญาออกให้ แ ก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา
(๒) ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม
2.ขณะนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนที่เรียนครบตามหลักสูตร
และได้ รั บ การอนุ มั ติ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน โดยผ่ า นการกลั่ น กรอง
และตรวจสอบความถูกต้อง จากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบ
ให้นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญาต่อไป
3. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ ต รวจสอบข้ อ มู ล ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ตามที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง และลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว
จํานวน 322 คน เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
ของวิทยาลัยชุมชน กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
4. คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต ร
ของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖1 ได้พิจารณากลั่นกรอง
และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ๒ แห่ง จํานวน 322 คน แล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน 322 คน
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมขน ครั้งที่ 4/2561 แล้ว
มีข้อสังเกตการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมีจํานวนมาก ประกอบปัจจุบันจํานวนนักศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนมีแนวโน้มลดลงทุกปี จึงขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบสาเหตุเพื่อนําเสนอสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัติการให้อนุปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 322 คน
1.1 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู จํานวน 26 คน
1.๑.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
1.1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.1.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.2 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จํานวน 296 คน
1.2.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

1 คน
23 คน
2 คน
118 คน

๙
1.2.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
122 คน
1.2.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35 คน
1.2.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
21 คน
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
วาระที่ 4.5

เรื่อง ขอถอดถอนรายชือ่ ผูส้ าํ เร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จํานวน 1 ราย
สรุปเรื่อง
1. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เสนอบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 469 ราย ที่ผ่าน
การกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชนแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบ
ให้เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาต่อไป
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พบว่า มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ข้อ 12 “เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา
ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา...” จึงมีมติเห็นชอบ
รายชื่อที่เสนอขออนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภาสถาบันอนุมัติการให้อนุปริญญาบัตร
3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
มีมติเห็นชอบและอนุมัติการให้อนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จํานวน 469 ราย
4. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษาก่อนที่จะมีพิธีประสาท
อนุปริญญาบัตรในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ พบว่า มีนักศึกษาจํานวน 1 ราย คือ นางสาวอัสรินดา หมัดศรัทธา
รหัสนั กศึกษา 5810033805055 ได้ ศึ กษาหลักสูตรอนุ ปริ ญญา สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ธุรกิจ ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรอนุ ปริญญา จํานวน 90 หน่วยกิต แต่เนื่ องจากวิ ทยาลัยชุมชนนราธิ วาสได้ กําหนดแผน
การศึกษาตลอดหลักสูตรสาขาวิชานี้ มีจํานวน 93 หน่วยกิต โดยเพิ่มรายวิชา บธ 0122 วิชากฎหมายและ
จริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งนักศึกษารายดังกล่าวไม่ได้ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานี้ ทําให้ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกําหนดไว้
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบ
ข้ อ มู ล แล้ ว พบว่ า นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษารายวิ ช าในโครงสร้ า งหลั ก สู ต รไปแล้ ว จํ า นวน 90 หน่ ว ยกิ ต
ประกอบด้วย 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ แต่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนใน
หมวดวิ ชาเลื อกเสรี จํ านวน 3 หน่ วยกิ ต ทํ าให้ นั กศึ กษาไม่ สํ าเร็ จตามแผนการเรี ยนหลั กสู ตรอนุ ปริ ญญา
สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ ของวิ ทยาลั ยชุ มชนนราธิ วาส เนื่ องจากเรี ยนไม่ ครบโครงสร้างของหลักสูตรที่
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา

๑๐
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอถอดถอนรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
จํานวน 1 ราย โดยมีข้อสังเกตการใช้ถ้อยคําสําหรับการขอถอดถอนผู้สําเร็จการศึกษา โดยมอบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชตรวจสอบรายละเอียดการใช้ถ้อยคําสําหรับการขอถอดถอนผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. อนุมัติให้ถอดถอนรายชื่อ นางสาวอัสรินดา หมัดศรัทธา ผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ออกจากมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม
2561
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบรายละเอียดการใช้ถ้อยคําสําหรับการขอถอดถอน
ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
วาระที่ 4.6

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
1. วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF)
ซึ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) ได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัด
ให้มีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก ๕ ปี
2. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) จํานวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ สู ง อายุ ชุ ม ชน สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สาขาวิ ช า
การปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาที่ครบรอบระยะเวลา
ตามที่กําหนด จํานวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา แล้ว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวิชา อย่างน้อยสาขาวิชาละ ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทน
องค์ ก รวิ ช าชี พ ร่ ว มเป็ น กรรมการด้ ว ยอย่ า งน้ อ ย ๑ คน เพื่ อ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้หลักสูตร
มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญาเพิ่มอีก 3 หลักสูตร
และ 1 หมวดรายวิชา ดังนี้ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๑๑
5. สภาวิ ช าการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่ อ วั นที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลั่นกรองร่างหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแล้ว และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ตรวจสอบร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเรียบร้อยแล้ว
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 จํานวน 3 สาขาวิชา
และ 1 หมวดวิชา ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ พอสรุปได้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะภาพรวมของการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง กระบวนการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยชุมชน ควรกําหนดรูปแบบให้ชัดเจน โดยมีขั้นตอน (1) สาระสําคัญความแตกต่าง
ระหว่ า งหลั ก สู ต รเดิ ม – หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง (2) สํ า รวจความต้ อ งการ/ความจํ า เป็ น ของผู้เ รี ยนและสถาน
ประกอบการ (3) ประเด็นการพัฒนาหลักสูตร (4) วิเคราะห์ทิศทางของยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อเปิดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับพื้นที่
2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2.1 หลั ก สู ต รควรมี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถเพิ่ ม หรื อ ลดหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าของ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน และกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน เช่น
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม สิทธิหรือหน้าที่ความเป็นพลเมือง การเปลี่ยนแปลง
ภูมิสังคมของโลก การบริหารจัดการที่เน้นหลักการมีส่วนร่วม และการบริหารความขัดแย้ง เป็นต้น
2.2 การออกแบบรายวิชาเลือกเสรีที่มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน โดยอาจ
กําหนดไว้ในวรรคท้ายของหมวดวิชาเลือกเสรีให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะเอื้อ
ให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ในอนาคต
3. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
3.1 ให้ ท บทวนชื่ อ รายวิ ช าที่ ซ้ํ า ซ้ อ นกั บ หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เช่ น (1) ศาสตร์
พระราชากับ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น กับ ศาสตร์ พระราชา (2) ระบบสุข ภาวะชุ ม ชน กั บ สุ ขภาวะชุมชน (3)
การสร้างพลเมือง กับ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (4) การศึกษา กับ การเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ เป็นต้น
3.2 ภาพรวมของหลั ก สู ต ร ให้ ท บทวนการใช้ ภ าษาในการเขี ย นชื่ อรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ให้ใช้ศัพท์ที่มีความหมายตรงกัน เช่น ระหว่างคําว่า community learning กับ
community study การฝึกประสบการณ์ กับ การฝึกงาน ฯลฯ เป็นต้น
๓. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓.๑ ภาพรวมของหลักสูตร ให้ทบทวนการใช้ภาษาในการเขียนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
กับภาษาไทย ให้ใช้ศัพท์ที่มีความหมายตรงกัน
๓.๒ ทบทวนรายวิชา ระหว่างสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กับ เทคโนโลยีดิจิทัลทาง
ธุรกิจว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
๔. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4.1 ให้ทบทวนรายวิชาที่ซ้ําซ้อนกับหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาอื่น เช่น รายวิชา
ศาสตร์พระราชา รายวิชาการเรียนรู้ชุมชน รายวิชาปัญญาจากวรรณกรรม รายวิชาคณิตศาตร์ในชีวิตประจําวัน

๑๒
รายวิชาการพูดและการเขียนเชิงวิชาการ รายวิชาการรู้ดิจิทัล รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูป และรายวิชาพลเมือง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ เป็นต้น
4.2 ภาพรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ทบทวนการใช้ภาษาในการเขียนชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ให้ใช้ศัพท์ที่มีความหมายตรงกันทุกรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
(Mathematics in Everyday Life) เป็น คณิตศาตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daliy Life) การพูด
และการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Speaking and Writing) เป็น การพูดและการเขียนเชิงวิชาการ (Public
Speaking and Writing) ฯลฯ เป็นต้น
มติ

ที่ประขุมมีมติ ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน จํานวน 3 หลักสูตร และ 1 หมวดรายวิชา ดังนี้
๑.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
1.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนําไปจัด
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชนต่อไป
2. ให้ ความเห็นชอบการเสนอหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุ มชน เพื่อเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรเป็นรายวิทยาลัย โดยให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) และเสนอให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบต่อไป
วาระที่ 4.7

เรื่ อ ง การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ง คั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ย
การรั ก ษาราชการแทนและปฏิบั ติร าชการแทนของผู้ อํา นวยการสถาบัน และ
ผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
- ถอนวาระ –

ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ
วาระที่ 5.๑
เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานกํ า หนดวั น ประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 8/2561 ในวั น ที่
14 สิ ง หาคม 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน อาคารรั ช มั ง คลาภิ เ ษก 2 ชั้ น 9
กระทรวงศึกษาธิการและกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑7.3๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๓

