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ครั้งที่ 9/๒๕61
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13. นายทิวากร เหล่าลือชา
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เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ 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
สิงหาคม – กันยายน 2561
สรุปเรื่อง
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ ร วบรวมภาระงานและกิ จ กรรมของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 ดังนี้
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยร่วมกันพัฒนารายวิชาและหลักสูตรทางด้าน Digital Marketing จํานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ (๑) หลักสูตร
สัมฤทธิบัตรการตลาดดิจิทัล (๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน การประกอบการธุรกิจ
ออนไลน์ และ (๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ และได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Train
The Trainer ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยศรี ปทุ มได้ ออกแบบหลั กสู ตร จํ านวน ๔๘ ชั่ วโมง อาทิ วิ ชาการสร้ างแบรนด์
การสร้างเว็บไซต์สําเร็จรูปอย่างง่าย การขายสินค้าในตลาดกลางออนไลน์ และการสร้างไลน์แอด (Line @)

๓
เป็นต้น เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนให้แก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชน
๒๐ แห่ง ในระหว่างวันที่ ๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. โครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการใหม่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจโครงสร้าง นโยบาย ปรัชญาและภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งสร้าง
จริยธรรมและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ และ
สโมสรสัญญาบัตร (กองเรือยุทธการ) จังหวัดชลบุรี มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๖๐ คน
3. วิทยาลัยชุมชนจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา
๒๕๖๐ และมีผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับอนุปริญญาบัตร จํานวน 614 คน ประกอบด้วย
3.1 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธี
3.2 วิทยาลัยชุมชนพังงา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา
จังหวัดพังงา มี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี
3.3 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู มี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นประธาน
ในพิธี
3.4 วิทยาลัยชุ มชนยะลา เมื่อวันจัน ทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏยะลา จัง หวัด ยะลา โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี
4. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้ ม อบหมายให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนอุ ทั ย ธานี เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด
การแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจําปี ๒๕๖๑ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม –
2 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีคําขวัญว่า มิตรภาพ น้ําใจ เหนือชัยชนะ
มีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง เข้าร่วม ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านรวม 7 ชนิด ได้แก่
ฟุตบอล ฟุตซอล และชักเย่อ เป็นต้น และในพิธีปิดการแข่งขันได้ส่งมอบให้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนครั้งต่อไป
มติ
วาระที่ 1.2.2

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง แนวทางการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน
พ.ศ. 2558 กําหนดให้มีการประชุมสภาสถาบันปกติอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นว่า ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในแต่ละครั้ง มีวาระที่จําเป็นต้องนําเสนอที่ประชุมพิจารณาจํานวนมาก จึงใช้เวลาในการประชุมแต่ละครั้ง
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ มีความกระชับ และควบคุมเวลาการประชุมให้เหมาะสม จึงเห็นสมควร
จัดกลุ่มระเบียบวาระเพื่อพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. วาระปกติที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการฯ/ คณะกรรมการฯ แล้ว
ซึ่งเป็นการช่วยพิจารณามาในระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมอาจใช้เวลาในการพิจารณาวาระได้เร็วขึ้น
2. วาระเชิงนโยบายในการดําเนินงานของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

๔
ประเด็นข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมได้อภิปรายและมีข้อเสนอแนะว่า เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/
คณะกรรมการฯ แล้ ว เช่ น การอนุ มั ติ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน/การอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รการจั ด
การศึ กษาที่ สภาสถาบันวิ ทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็ นชอบแล้ว วิทยาลัยชุมชนขอนําไปใช้ปรั บ ให้
เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน และผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว
ควรจัดอยู่ในวาระเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดเวลาในการพิจารณาได้เร็วขึ้น และให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2558 ให้เป็นตาม
ข้อเสนอแนะ
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบแนวทางการประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน และมอบสถาบั น
วิทยาลัยชุมชนดําเนินการแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยให้เพิ่มเติมระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
วาระที่ 1.2.3

เรื่อง ผลการประชุมประเด็น ปัญหาการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ด้วยนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนบางท่านได้
ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร และข้าราชการครูถึงประเด็น ปัญหาการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ได้ข้อสรุปประเด็น ปัญหาและ
ภาระงานที่ควรเร่งดําเนินการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนี้
1. การบริหารงานบุคคล
1.1 สร้างฉันทะร่วมเกี่ยวกับการทํางานของวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก
1.2 การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรให้ ค รบตามอั ต รว่ า งที่ มี อ ยู่ โดยการสรรหานั้ น
ควรคํานึงถึงสาขาวิชาที่มีผู้นิยมเข้ารับการศึกษากับคุณสมบัติของบุคลากรที่มีอยู่เดิมหรือที่จะรับใหม่
1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในการทํางานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1.4 ปรับเปลี่ยนพนักงานราขการให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1.5 กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้สอนทุกประเภทให้มีความเหมาะสม
1.6 กําหนดเครื่องแบบหรือหลักเกณฑ์การขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ของผู้บริหารที่
ไม่เป็นข้าราชการ
1.7 เร่งรัดเกณฑ์การมี/เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการที่ได้เสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
2.1 การอนุมัติหลักสูตรไม่ทันต่อการเปิดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน
2.2 สนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชนสามารถจัดทําคลังความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่ชุมชน
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้
2.3 ให้มีการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ ในการดําเนินการควรแต่งตั้งคณะทํางาน หรือ
กรรมการเพื่อพิจารณาวางแผนในการดําเนินการจัดการศึกษาออนไลน์ ซึ่งควรครอบคลุมการจัดทําสาระและ
สื่อการสอน ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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3. งบประมาณ/การเงิน
3.1 การจัดสรรงบประมาณให้สัมพันธ์กับภาระงานของแต่ละวิทยาลัยชุมชน โดย
วิทยาลัยชุมชนต้องทําแผนที่สอดคล้องกับภาระงานจริง
3.2 การจัดทําแผนจัดหาและใช้จ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน กรณีที่วิทยาลัย
ชุมชนมีการลงทุนและหารายได้จากกิจการของวิทยาลัยชุมชน ให้จัดทําเป็นแผนธุกิจเสนอสภาสถาบัน
3.3 การจัดทําแผนการจัดหารายได้ของวิทยาลัยชุมชนในด้านการพัฒนาชุมชน ควร
เริ่มจากความริเริ่มที่เป็นจุดเด่นของแต่ละวิทยาลัยชุมชน
3.4 กําหนดให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสามารถอนุมัติการใช้เงินรายได้ตามวงเงินที่
สภาสถาบันกําหนด
3.5 ให้ตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวกับเงินรายได้โดยเชิญวิทยาลัยชุมชนที่มีประสบการณ์ตรง
มาร่วมเป็นคณะทํางาน เพื่อปรับปรุงระเบียบการใข้เงินให้มีความคล่องตัว
3.6 โครงการจัดทําแผนการหารายได้
4. การบริหารจัดการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้บรรลุผลสําเร็จ
4.1 โครงการพั ฒ นาระบบสํ า นั ก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น โครงการพั ฒ นาระบบ
อินทราเน็ต โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
4.2 วางระบบการบริหารงานและระบบกํากับ ติดตาม ในเรื่องการกระจายอํานาจให้มี
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ
4.3 จัดทําระบบการจัดตั้งมูลนิธิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นการหารือดังกล่าวสามารถนํามาใส่ใน
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี เพื่อที่จะจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี
ประเด็นข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมได้อภิปรายผลการประชุมประเด็น ปัญหาการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ พอสรุปได้ ดังนี้
1. ด้านการบริหารงานบุคคล
1.1 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรผู้สอนในวิทยาลัยชุมชน ควรพิจารณากําหนด
คุณสมบัติให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่มีความต้องการเข้ารับการศึกษา ประกอบกับคุณสมบัติของบุคลากรที่มี
อยู่เดิม และสถาบันวิทยาลัยชุมชนควรศึกษาทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในอนาคต
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะที่ประชากรวัยเด็กลดลง ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อจํานวนผู้เข้ารับการศึกษาทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน จึงเสนอแนะให้สถาบัน
วิ ทยาลั ยชุ มชนวิ เคราะห์ ส ถิติก ารจั ด การศึก ษาของวิท ยาลัยชุ ม ชนย้อ นหลัง 5 - 10 ปี ที่ แ สดงให้ เห็นถึ ง
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการของผู้เรียนว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากําหนด
ความต้องการบุคลากรผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนต่อไป
1.2 การจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่
ในขั้นตอนการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีการติดตาม
และสร้างความเข้าใจแก่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันควรสร้างความเข้าใจในการจัด
โครงสร้างการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ และ
ควรมีวางแผนกรอบอัตรากําลังบุคลากรในระบบสถาบันวิทยาลัยชุมชนควบคู่กันไปด้วย

๖
2. ด้านการจัดการศึกษา
2.1 ปั จ จุ บั น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง
ประชากรได้ปรับตัวมาจัดการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเหล่านั้นมีความพร้อมทั้งบุคลากร
และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ อยู่แล้ว ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนต้องเร่งรัดการปรับปรุงคุณภาพระบบ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
และการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรต่ าง ๆ ให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้ องการของผู้เรีย นและ
ตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่สร้างอัตลักษณ์ และสามารถตอบโจทย์และสนองความต้องการของชุมชน
ได้ ทั้งนี้ หลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสูง สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนควรมีการกําหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษามากกว่าอัตราที่
กําหนดได้
2.2 สร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมพัฒนาชุมชน ว่ามีจุดแข็งหรือศักยภาพอะไรบ้างในการสนับสนุน/
ส่งเสริมการทํางานร่วมกับวิทยาลัยชุมชน
3. การกระจายอํานาจ
เสนอให้มีการกระจายอํานาจไปยังสภาวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน โดยกําหนด
แนวปฏิบัติให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้มีระบบการกํากับ ติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนที่เป็นรูปธรรม
๔. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสภาสถาบัน
ที่ ป ระชุ ม มอบผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสรุ ป ประเด็ น นโยบาย/ทิ ศ ทาง
การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนที่ได้จากการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บริหาร และข้าราชการครูของวิทยาลัยชุมชน
โดยจัดทําเป็นสาส์นเพื่อสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้สภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบผลการประชุมประเด็น ปัญหาการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนและเสนอสภาสถาบันในการประชุมต่อไป
3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัด ติดตามการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
4. ควรมีการถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และวิทยาลัยชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานต่อไป
วาระที่ 1.2.4

เรื่อง ผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561
สรุปเรื่อง
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2561 ได้รับทราบผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้น
ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการดําเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทํารายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 โดยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้ นเดือน
สิงหาคม มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จํานวน 538.8795 ล้านบาท ร้อยละ 73.03 ของงบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีการดําเนินการเร่งรัด ติดตามการดําเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว ทุกหน่วยงานมีการกําหนดแผน
การใช้จ่ายวงเงินคงเหลือได้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2561
2. ผลการดําเนินงานจําแนกตาม 4 พันธกิจ ได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 12 ผลผลิต/โครงการ มีตัวชี้วัดที่ดําเนินการได้ตาม/สูงกว่าเป้าหมายแล้ว 14 ตัวชี้วัด ต่ํากว่าเป้าหมาย
(คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ) 6 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่จะมีการประเมิน ณ สิ้นปีงบประมาณ
2 ตัวชี้วัด
ประเด็นข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมได้อภิปรายรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม แล้ว เห็นว่า ยังมีบางตัวชี้วัดที่ดําเนินการได้ต่ํากว่าเป้าหมาย และ
ซักถามวิธีการกําหนดเป้าหมายบางตัวชี้วัด ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ชี้แจงว่า เป็นการกําหนดตัวชี้วัดโดยเจ้าภาพ
แผนบูรณาการ ทั้งนี้ ได้ขอให้สถาบันวิท ยาลัยชุมชนกํากับ ติดตาม และเสนอรายงานผลการดําเนินงานตาม
พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ในการประชุม
ครั้งต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้ น เดื อ นกั น ยายน ๒๕๖๑ ในการประชุ ม
ครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561
ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันอังคารที่ 14
สิงหาคม 2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่
8/2561
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. ในหน้าที่ ๒๗ บรรทัดที่ ๓๑
ข้อความเดิม “คําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๖๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙”
แก้ไขเป็น “คําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๖๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙”
พร้อมทั้งให้แก้ไขที่อ้างอิงให้ครบถ้วน
2. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้มี
ความถูกต้อง

๘
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 โดยแก้ไขดังนี้
๑. ในหน้าที่ ๒๗ บรรทัดที่ ๓๑
ข้อความเดิม “คําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๖๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙”
แก้ไขเป็น “คําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๖๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙”
พร้อมทั้งให้แก้ไขที่อ้างอิงให้ครบถ้วน
2. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้มี
ความถูกต้อง
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
ที่ประชุมได้สอบถามการรายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วมี
ข้ อคิ ดเห็ น/เสนอแนะว่ า ให้ สถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชนตรวจสอบข้ อกฎหมายเกี่ ยวกั บการจั ดลํ าดั บอาวุ โ สใน
การแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
รายงานในการประชุมครั้งต่อไป
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมอบสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตรวจสอบข้ อกฎหมายเกี่ ยวกั บ
การจัดลําดับอาวุโสในการแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และรายงานในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 3.2

เรื่ อ ง ขอหารื อ เกี่ ย วกั บ การเป็ น กรรมการประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
สรุปเรื่อง
1. ตามคําสั่งสภาสถาบั นวิทยาลัยชุมชน ที่ 44/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมี
นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นกรรมการในองค์ประกอบ ประธาน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้มีหนังสือขอหารือในการทําหน้าที่เป็นกรรมการประเมินผลการทดลองของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยะลา เนื่องจากมีกรณี ดังนี้
2.1 ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา มีหนังสือแจ้งว่า ผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนยะลาจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เป็นเรื่องที่
ไม่ชอบ

๙
2.2 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวหาว่า ประธานกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนยะลาใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ทั้ง ๒ กรณีสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงและอยู่ระหว่าง
การดําเนินการ ซึ่ง นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา มีความเห็นว่าผู้ถูก
ประเมิน คือ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นคู่กรณีกับผู้ประเมิน ดังนั้น จึงไม่ควรมีส่วนกับประเมินในครั้งนี้
และได้ขอหารือในประเด็นดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยะลาต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาแล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ พอสรุปได้ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนจะต้องเป็นไปตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
2. เนื่องจาก ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา (นายกิตติ กิตติโชควัฒนา) ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา แต่
เนื่องจากผู้ถูกประเมิน คือ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นคู่กรณีกับผู้ประเมิน คือ ประธานกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา (นายกิตติ กิตติโชควัฒนา) ดังนั้น ที่ประชุมเสนอว่าในการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ยะลา (นายกิตติ กิตติโชควัฒนา) สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการประเมินฯ แต่
ตอนลงคะแนนประเมินให้ขอออกจากที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ถือเป็นมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการประเมินฯ สําหรับการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการที่เหลือ 4 ท่าน หากมีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานสามารถออกคะแนนเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียง
3. เสนอให้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ข อง
ผู้ อํานวยการวิทยาลั ยชุ มชน ให้มี ความชัดเจน ครอบคลุม ทุกกรณี เช่ น (1) ในกรณี การปฏิบัติหน้ าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนไม่ครบ 180 วัน (2) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน (3) กรณีการไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ทั้งนี้ ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาและนําระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบการปรับปรุงประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการขอหารือเกี่ยวกับการเป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาของ นายกิตติ กิตติโชติวัฒนา
2. เห็นชอบให้นายกิตติ กิตติโชติวัฒนา ทําหน้าที่เป็นกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยะลา ซึ่งเป็นไปตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน

๑๐
ทั้งนี้ ให้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ ไว้ด้วยว่าจะขอออกจากที่ประชุม
ขณะที่มีการลงคะแนน เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกประเมิน และให้ถือเป็นมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการประเมินฯ สําหรับการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการที่เหลือ 4 ท่าน หากมีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานสามารถออกคะแนนเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียง
3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
เรือ่ ง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
1. ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ที่มีระยะเวลาครบรอบ
การปรับปรุง เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และให้วิทยาลัย
นําไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
2. วิทยาลัยชุมชนได้นําหลักสูตรอนุปริญญา ที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ
ไปจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน
ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและ
รายละเอียดของหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ ดังนี้
2.1 วิทยาลัยชุมชนแพร่
- หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
2.2 วิทยาลัยชุมชนระนอง
- หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
2.3 วิทยาลัยชุมชนสตูล
- หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
3. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้พิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะในภาพรวมของทุกหลักสูตร ดังนี้

๑๑
3.๑ การเขี ยนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตร ในหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ ควรเพิ่มเติมข้อมูลการเชื่อมโยง
หรือความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับพันธกิจหรือนโยบายของวิทยาลัยชุมชน
3.๒ ควรกําหนดค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร
3.๓ ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาให้ถูกต้อง
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว
เห็นว่าทั้ง 3 วิทยาลัยชุมชนได้จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเงื่อนไขที่กําหนดและเป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแล้ว มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ พอสรุปได้ดังนี้
๑. ควรสร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ ผู้ ส อนของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ ส อนหลั กสู ตรอนุ ปริ ญญา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในรายละเอียดหลักสูตรที่มีการปรับปรุงแล้ว ดังนั้น เสนอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ควรปรับปรุงแผนปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้าน Digital เพื่อจัดให้เป็น
ระบบเพื่อจัดการเรียนการสอนต่อไป
๒. ให้ทบทวนการใช้ภาษาในการเขียนชื่อหลักสูตรและชื่อย่ออนุปริญญา และให้เป็นไปตาม
หลักมาตรฐานสากล เช่น คําว่า “หลักสูตรอนุปริญญา” ควรใช้คําว่า “Associate Degree Program” และ คําว่า
“อ. (สาขาวิชา) ควรใช้คําว่า “AA (สาขาวิชา)”
3. ควรเพิ่มเติมแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
4. รายวิชา การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน และ รายวิชาปัญญาจากวรรณกรรม เสนอ
ให้กําหนดในคําอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
4. ให้ปรับปรุ งกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สํ าเร็จ
การศึกษา
5. ให้ทบทวนการใช้ภาษาในการเขียนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ให้ใช้ศัพท์ที่มี
ความหมายตรงกัน เช่น รายวิชานิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย (Folk -Tale and Literatures for Early
Childhood Education) เป็น รายวิชานิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย (Folk -Tale and Literatures for
Early Childhood) รายวิ ชาสุ ขอนามั ยเด็ ก ปฐมวั ย (Health for Early Childhood Education) เป็ น รายวิ ชา
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย (Health for Early Childhood) ฯลฯ เป็นต้น
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
1. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
2. วิทยาลัยชุมชนระนอง จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒
๒.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
3. วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๔ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนําไปจัด
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชนต่อไป
วาระที่ 4.2

เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2561
1. ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในมาตรา ๑๘ (๕) สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ตามมาตรา ๓๔
วรรคสอง และมาตรา ๔๖ สถาบันมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งในสาขาวิชาที่มี
การสอนในสถาบันได้ ดังต่อไปนี้
(๑) อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา
(๒) ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม
2. ขณะนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนที่เรียนครบตามหลักสูตร
ซึ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณากลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน พร้อมเสนอ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องจาก
สภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบให้นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญาต่อไป
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
ตามที่อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอนุมัติให้สําเร็จ
การศึกษา และสภาวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง/รับทราบ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว จํานวน 21 คน
ว่ามี คุณสมบั ติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2548 ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษา
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน
4. คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต ร
ของวิ ทยาลั ยชุ มชน ในการประชุ ม ครั้ งที่ 6/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน ๒๕๖1 ได้พิจารณากลั่ น กรอง
และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง จํานวน 21 คน แล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน 21 คน

๑๓
มติ
ดังนี้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 21 คน

1. วิทยาลัยชุมชนระนอง จํานวน 10 คน
๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
2. วิทยาลัยชุมชนตราด จํานวน 3 คน
2.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จํานวน 8 คน
3.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
3.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป
วาระที่ 4.3

4
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คน
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1

คน
คน
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2
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คน
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เรื่ อง 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
การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
1. ด้วยพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้
มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา ในการนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ยึดถือ
ปฏิ บั ติ ก ารแต่ ง กายได้ ถู ก ต้ อ งและเรี ย บร้ อ ย จึ ง เป็ น การสมควรให้ มี ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ....
2. คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามคําสั่งที่ 52/2560 ซึ่งมีผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญดังนี้
2.1 การแต่งกายของนักศึกษาระดับอนุปริญญา มี 3 ประเภท คือ
2.1.1 เครื่องแบบปกติ
2.1.2 เครื่องแบบงานพิธีการ
2.1.3 ชุดสุภาพ
2.2 การแต่ ง กายของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี 2 ประเภท คือ
2.2.1 เครื่องแบบปกติ
2.2.2 เครื่องแบบงานพิธีการ
2.3 การแต่งกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรให้แต่งกายสุภาพ
การพิจารณา

๑๔
ที่ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแต่งกายของ
นักศึกษา พ.ศ. ....แล้ว มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ พอสรุปได้ดังนี้
1. การแต่งกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ที่ประชุมเสนอแนะให้เพิ่มเติม “ชุดสุภาพ” โดยอาจจะกําหนดไว้ใน ข้อ 9 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอาจ
กําหนดให้มีชุดตามความเหมาะสมกับการศึกษาแต่ละท้องที่ แต่ละหลักสูตร โดยจัดทําเป็นประกาศวิทยาลัย
2. การแต่งกายของบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชนสําหรับพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
ของวิทยาลัยชุมชน ไม่ควรใส่เครื่องแบบชุดปกติขาวเนื่องจากเครื่องแบบชุดปกติขาวกําหนดใส่เฉพาะตามหมาย
กําหนดการที่สํานักพระราชวังระบุ หรือตามกําหนดนัดหมายของทางราชการที่ได้มีการระบุถึงความเหมาะสม
ไว้แล้ว
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา
พ.ศ. .... โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน และให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป
วาระที่ 4.4

เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาสถาบันซึง่ เลือกจากผู้แทนผูส้ อนประจํา
สรุปเรื่อง
๑. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 11/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
แต่ งตั้ ง นายทิ วากร เหล่ าลื อชา ตํ าแหน่ งครู วิ ทยฐานะชํ านาญการพิ เศษ วิ ทยาลั ยชุ มชนมุ กดาหาร และ
คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 7/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 แต่งตั้ง นายพล เสาะสุวรรณ
ตําแหน่งครู วิทยฐานะชํานาญการ เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
๒. เนื่องจาก นายพล เสาะสุวรรณ กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
จะพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันด้วย
ทําให้ต้องดําเนินการเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา แทนตําแหน่งที่ว่างลง
2.1 สํ า นั ก งานสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแจ้ ง ให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนดํ าเนิ นการจั ดให้ มี
การประชุมผู้สอนประจํา เพื่อเลือกผู้แทนผู้สอนประจําของวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน โดยวิธีลงคะแนนลับ
๒.2 สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมผู้แทนผู้สอนประจําของแต่ละวิทยาลัย
เพื่อเลือกผู้แทนเป็นกรรมการสภาสถาบัน เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน ๒๕๖1 เพื่อเลือกผู้แทนจํานวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการสภาสถาบั น โดยวิ ธี ล งคะแนนลั บ ผลการนั บคะแนน ผู้ แทนผู้สอนประจําลงคะแนนเห็นชอบให้
นายเด่นศักดิ์ หอมหวล และ นายอัศวยุช เทศอาเส็น ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอน
ประจํา ด้วยจํานวนคะแนนเสียง 4 เสียง เท่ากัน ที่ประชุมเสนอให้ ผู้แทนผู้สอนประจําลงคะแนนอีกครั้ง สําหรับ
นายเด่นศักดิ์ หอมหวล และ นายอัศวยุช เทศอาเส็น และให้ดําเนินการลงคะแนนโดยวิธีลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เลือก นายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้สอนประจําวิทยาลัยชุมชน ทําหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนผู้สอนประจํา
3. สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงรายงานผลการเลือกผู้แทนผู้สอนประจําต่อสภา
สถาบันเพื่อแต่งตั้งต่อไป

๑๕
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ นายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้สอนประจําวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนาม
แต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 4.5
เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 45/๒๕๖1 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖1
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี นั้น
สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้สืบหาข้อมูลจากสภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน และพิจารณา
จากหลักฐานตามแบบประเมิน ซึ่งการประชุมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานีจะประชุมในวันที่ 7 กันยายน 2561
มติ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ระยู ร ดํ า รงรั ก ษ์ ผ่ า นการประเมิ น
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
วาระที่ 4.6

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
สรุปเรื่อง
ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน กํ า หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับแต่งตั้งครบกําหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ยโสธร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน ๒๕๖๑ และจะครบกําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ๑๘๐ วัน
ในวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนั้นจึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ใน
ประกาศ
มติ
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ดังนี้
๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
เป็นกรรมการ
(ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมายจํานวนหนึ่งคน)
๓. นางประภาศรี สุฉันทบุตร
เป็นกรรมการ
(ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน)
๔. นายพลากร แก้วขวัญข้า
เป็นกรรมการ
(กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน)
๕. นายสมเพชร สร้อยสระคู
เป็นกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด

๑๖
ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จํานวนหนึ่งคน)
๖. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ
วาระที่ 5.1
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580)
ตามที่ รั ฐ บาลได้ จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580)
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 37 แผนงาน โดยด้านการศึกษาจะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม เป็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงเสนอแนะประเด็นเชิงนโยบาย ดังนี้
1. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนควรจั ด ทํ า แผนงบประมาณประจํ า ปี ต ามพั น ธกิ จ ที่ ร องรั บ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น โดยอาจจะเสนอแผนงานด้านการศึกษา หรือบริการวิชาการเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําในพื้นที่ห่างไกล หรือ แผนงานสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและอาชีพของชุมชน
2. ควรมีแนวทางการสร้างการรับรู้ในพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเสนอแนะให้
มีการพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ การจัดทําแผ่นพับ และด้าน Social media เพื่อเผยแพร่ถึงหน่วยงานภายนอก
อย่างแพร่หลาย
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.2

เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานกํ า หนดวั น ประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 10/2561 ในวั น ที่
9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑8.0๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
ผู้จดรายงานการประชุม

นายเจริญชัย วงษ์จินดา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

