๑
รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 7/๒๕63 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม ๒๕63 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
.........................................
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นางสิริกร มณีรินทร์
ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบัน
2. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการสภาสถาบัน
3. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
กรรมการสภาสถาบัน
4. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภาสถาบัน
5. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
กรรมการสภาสถาบัน
6. นายธนภณ วัฒนกุล
กรรมการสภาสถาบัน
7. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
กรรมการสภาสถาบัน
8. นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา
กรรมการสภาสถาบัน
9. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการสภาสถาบัน
(นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ แทน)
10. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการสภาสถาบัน
(นางวีณา บรรเลงจิต แทน)
11. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบัน
(นายคมสัน คูสินทรัพย์)
12. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
กรรมการสภาสถาบัน
13. นายยุทธนา พรหมณี
กรรมการสภาสถาบัน
14. นายทิวากร เหล่าลือชา
กรรมการสภาสถาบัน
15. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
กรรมการสภาสถาบัน
16. นายเจริญชัย วงษ์จินดา
เลขานุการสภาสถาบัน
รองผู้อำนวยการสถาบัน
17. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
18. นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
2. นายชุมพล พรประภา

อุปนายกสภาสถาบัน
กรรมการสภาสถาบัน

๒
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
2. นายนำชัย กฤษณาสกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
4. นายพิเชษฐ ตรีพนากร
5. นางชนิกา น้ำเพชร
6. นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
7. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
8. นายสุชิน นาคเงิน
9. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
10. นายทศปริชัย เลาห์ทวี
11. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ
12. นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย
13. นายสดายุ ทองพรม
14. นางสาวมาวะดี ศรีพลอย

รองผู้อำนวยการสถาบัน
รองผู้อำนวยการสถาบัน
ที่ปรึกษาสถาบัน
ที่ปรึกษาสถาบัน
สำนักงานสถาบัน
สำนักงานสถาบัน
สำนักงานสถาบัน
สำนักงานสถาบัน
สำนักงานสถาบัน
สำนักงานสถาบัน
สำนักงานสถาบัน
สำนักงานสถาบัน
สำนักงานสถาบัน
สำนักงานสถาบัน

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มี กรรมการผู้เข้าประชุมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 คน และกรรมการผู้เข้า
ประชุม ณ สถาบัน วิทยาลัย ชุมชน จำนวน 12 คน รวมกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 15 คน
จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๗ คน จึงเป็นองค์ประชุม ดังรายนาม ดังนี้
กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
3. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
4. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
5. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
6. นายธนภณ วัฒนกุล
7. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
8. นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา
9. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
10. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(นางทิพรวี รัตนรังสรรค์)
11. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
12. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ผู้แทนสำนักงบประมาณ (นางวีณา บรรเลงจิต)
2. นายยุทธนา พรหมณี
3. นายทิวากร เหล่าลือชา

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1
เรือ่ ง โครงการสัมมนา เรื่อง ก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal
ประธานแจ้งที่ป ระชุ มว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนมี กำหนดจั ดโครงการสั มมนา เรื่อง
ก้ า วใหม่ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในยุ ค New Normal ในวั น ที ่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม
ศาสตราจารย์ ป ระเสริ ฐ ณ นคร ชั ้ น 3 อาคารอุ ด มศึ ก ษา 1 สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม 70 คน ได้แก่ สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ชุมชน และ
บุคลากรสำนักงานสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน และมี ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังสภาวิทยาลัยชุมชน
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ผู้สอน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายของ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน
และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ เช่ น การปรั บ ปรุ ง และเปิ ด หลั ก สู ต รที ่ ส นองตอบการเปลี่ ยนแปลงตามแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจสังคมหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
รายละเอียดหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ ซึ่งได้เชิญกรรมการและวิทยากร ดังนี้ (1) หัวข้อ
การบรรยาย เรื่อง “วิทยาลัยชุมชนยุค New Normal” โดยนายกสภาสถาบัน (2) หัวข้อ การอภิปราย เรื่อง
“แนวทางและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในยุ ค New Normal” โดยมี ดร.ถนอม
อินทรกำเนิด นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบัน เป็นผู้ร่วมอภิปราย
(3) การบรรยายเรื่อง “ประเทศไทยหลัง COVID-19” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวความคิดแก่สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ อดีตกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัย บริษัทเมอร์ริลลินซ์ภัทรจำกัด
(มหาชน) ที่ปรึกษากลุ่มการเงิน เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (4) การบรรยาย
เรื่อง “ร่วมใจกันก้าวเดิน” โดยนายกสภาสถาบัน เพื่อสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเกิดความร่วมแรงร่ว มใจ
ก้าวไปในทิศทางเดียวกันในช่วงการปฏิรูปการอุดมศึกษา เป็นต้น ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญชวนกรรมการสภา
สถาบัน ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านที่สะดวกได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
พร้อมเพรียงกัน
มติ
วาระที่ 1.1.2

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ที่เป็นกำลัง
สำคั ญ ในการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ข องสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน รวมทั ้ ง ที ม
คณะอนุกรรมการด้ านดิจ ิท ัล ที่ ไ ด้ร ะดมบุ ค คลที ่ม ีความชำนาญและเชี ่ยวชาญโดยเฉพาะมาร่ว มเป็ น ที ม
เช่น รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ จากมหาวิทยาลัยศิล ปากร ดร.วรสรวง ดวงจินดา จาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ จาก สวทช.
ทั ้ ง นี ้ ในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ยนการสอนออนไลน์ และการขั บ เคลื ่ อ นสู ่ Digital
Community Colleges คณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล เล็งเห็นความจำเป็นที่จะจัดทำ E Resource Center
หรือ คลังปัญญาออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ศึกษาค้นคว้า
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 จึงได้มีการประชุม กับบรรณารักษ์ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เพื่อหารือ
แนวทางการพัฒนาระบบห้องสมุด ของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้วางพัฒ นาระบบ

๔
เนื่องจากมิได้มีผู้รับผิดชอบดูแลและพัฒนาระบบนี้มาเป็นเวลาพอควร ทำให้ขาดการประสานระหว่า งสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนส่วนกลางซึ่งเป็นแม่ข่าย และวิทยาลัยทั้ง 20 แห่ง นอกจากนี้ วิทยาลัยแต่ละแห่งมีความเข้มแข็ง
แตกต่างกัน ในปีงบประมาณนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงควรให้ความสำคัญและปรับปรุงระบบห้องสมุดให้เป็น
ประโยชน์ยิ่งขึ้น โดยให้บรรณารักษ์ของวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นหลัก ภายใต้การดูแลของฝ่ายวิชาการในแต่ละ
แห่ง โดยช่วงแรกจะนำผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนเผยแพร่ไว้ในคลังปัญญาของวิทยาลัย
ชุมชนให้เป็นระบบ ทั้งนี้ โครงการจะเป็นความร่วมมือกับ สวทช. ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนจักได้นำเสนอ
รายละเอียดของแผนการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งต่อไป
ประธานขอให้รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ในฐานะประธานอนุกรรมการดิจิทัลให้
ข้อมูล เพิ่มเติมว่า สืบ เนื่องจากที่ส ถาบัน วิทยาลัยชุมชนได้ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดภาคการศึกษาที่
1/2563 ของวิทยาลัย ชุ มชนในช่ว งสถานการณ์ก ารระบาดของโรคโควิ ท -19 ประกาศเรื่ อ ง แนวทาง
การเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนได้จัดอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์แก่ผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ
ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง จำนวน 3 ครั้ง ให้มีสมรรถนะด้านการสอนออนไลน์ เสริมจากการสอนใน Onsite
ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจะสามารถเป็นผู้สอนได้ 2 รูปแบบทั้งประเภทออนไลน์ และสอน Onsite ทีน่ ำ IT เข้า
ไปผสมผสานโดยเฉพาะ โดยจะมีการอบรมดังนี้ (1) การออกแบบการสอนออนไลน์ (2) วิธีสอนและปฏิสัมพันธ์
ในการสอนออนไลน์ (3) การผลิตสื่อออนไลน์ (4) การใช้เครื่องมือใน Internet และเครื่องมือออนไลน์ (5) การ
ใช้แหล่งเรียนรู้ใน Internet สำหรับการสอนออนไลน์ และ (5) การประเมินผลออนไลน์
นอกจากนี ้ การใช้ แ หล่ ง ความรู ้ เ ป็ น หั ว ใจสำคั ญ โดยได้ ว างแผนในระยะต่ อ ไปที่
จะดำเนิน การ คือ การสร้างตำราด้วย เมื่อเสร็จจากการอบรมครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนจะมีความสามารถ
ด้านการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ที่เปิดแบบ Onsite มากขึ้น ซึ่งตอบโจทย์แผนที่ทำให้วิทยาลัยชุมชนจาก
เดิมเป็นแหล่งความรู้ เปลี่ยนเป็นการสอนที่สามารถเข้าถึงได้ทุกทีท่ ุกเวลา
มติ
ที่ประชุมรับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแนวทางการพัฒนาระบบคลั ง
ปัญญาออนไลน์และระบบห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 1.2
วาระที่ 1.2.1

เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง ความก้าวหน้าการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์รองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียดวาระการประชุมวาระนี้ประธานได้ขอให้รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 1.1.2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันแล้ว
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๕
วาระที่ 1.2.2

เรื่อง การรับทราบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
สรุปเรื่อง
๑. ในปี พศ. ๒๕๖๑ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ที่มีระยะเวลา
ครบรอบการปรับปรุง จำนวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่
๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยนำไปใช้จัดการเรียน
การสอนกับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบั น วิ ท ยาลั ยชุม ชน ได้ ป รั บ ปรุ ง หลัก สู ตรอนุป ริญ ญา ที ่ มี
ระยะเวลาครบรอบการปรับปรุง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ สาขาวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ
จัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
อินทรีย์ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วในการประชุม ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดย
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งให้วิทยาลัย ชุมชนนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๓. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย ที่มีระยะเวลาครบรอบการปรับปรุง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มี
มติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุป ริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น
หลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่ อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งให้วิทยาลัยนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๔. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๖๒ ได้มีมติมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาบัน เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรกลางของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ที่นำไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่
ละวิทยาลัยชุมชน แล้วให้รายงานสภาสถาบันทราบต่อไป
5. วิทยาลัยชุมชน ได้ส ่งเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) โดยนำหลักสูตร
อนุปริญญาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความ
เหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการดำเนินการ ซึ่งสภาวิทยาลัยได้อนุมัติการจัดการเรียนการสอน
แล้ว จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

๖
วิทยาลัยชุมชน

ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา

สถานภาพของหลักสูตร

ผ่านการอนุมัติให้จัด
การเรียนการสอนจาก
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๓
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
ผ่านการอนุมัติให้จัด
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๑๕/๓๐๒
การเรียนการสอนจาก
สาขาวิชาการจัดการ
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๓
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
6. สภาวิชาการสถาบัน ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้
6.1 ข้อเสนอแนะในภาพรวม
(1) วิทยาลัยชุมชนควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อ
เป็นการเสริมจุดแข็งให้กับหลักสูตร และควรระบุขอบเขตความร่วมมือไว้ในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) ให้ชัดเจน
(2) การเขียนคำอธิบายรายวิชา หากรายวิชาที่จำเป็นต้องเรียนก่อนหรือหลังรายวิชา
ใด ควรเขียนเป็นหมายเหตุ ไว้ใต้ชื่อรายวิชา
(3) ในตารางอาจารย์ ประจำหลั กสู ตร อาจารย์ ประจำ และอาจารย์ พิ เศษ ควร
เรียงลำดับวุฒิการศึกษาจากวุฒิการศึกษาสูงสุดไปต่ำสุด
6.๒ ข้อเสนอแนะหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
(1) อนุมัติหลักสูตรโดยการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
เป็น สาขาวิชาการจัดการ
(2) ส่วนใหญ่หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ จะมีผู้สนใจเรียนเป็น
จำนวนมาก แต่ในแผนการรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยโสธร เปิดรับนักศึกษาเพียงปีการศึกษาละ 30 คน
ดังนั้นสถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจขอให้วิทยาลัยชุมชนยโสธรทบทวนเรื่องจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับในหลักสูตร
ดังกล่าว
7. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็น
ว่าวิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 แห่ง ได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเงื่ อนไขที่กำหนดและเป็นไปตาม
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
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๐๖/๒๓๕
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

๗
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
นายกสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชน มีข้อซักถามเกี่ยวกับ การบรรจุร ะเบีย บวาระเรื ่ อ ง
การรับทราบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ว่าบรรจุไว้ในระเบียบวาระเพื่อทราบนั้น ถูกต้องหรือไม่
ฝ่ายเลขานุการ ให้ข้อมูลที่ประชุมว่า การบรรจุไว้ในระเบียบวาระเพื่อทราบ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุม ชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของสภาสถาบัน ตามมาตรา 18
(4) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด” ดังนั้น จึงเป็นอำนาจของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่เนื่องจากมติ
สภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีมติมอบอำนาจให้สภาวิชาการ
สถาบัน เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่นำไปจัดทำรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน แล้วให้รายงาน
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป
ทั้งนี้ กรรมการสภาสถาบัน (นายเอกศักดิ์ คงตระกูล) ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านข้อกฎหมาย
ว่า เรื่องที่ไม่ควรมอบอำนาจมีประเด็นใดบ้าง (1) เรื่องนโยบาย (2) เรื่องที่เป็น เจตนารมณ์ให้สภาสถาบันเป็น
ผู้มีอำนาจพิจารณา (3) เรื่องที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (4) เรื่องที่มอบแล้วทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เป็นต้น
ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่า กรณีนี้เป็นการเสนอขออนุมัติ หลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนได้นำ
หลักสูตรกลางที่สภาสถาบันได้เป็นผู้อนุมัติ ไว้แล้วไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามความ
เหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน ให้ดำเนินการตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนข้างต้น
และบรรจุอยู่ในระเบียบวาระที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ สำหรับกรณีที่เป็นการขออนุมัติหลักสูตรกลางที่
เป็นหลักสูตรใหม่ต่อที่ประชุมสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาให้ เสนอในระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณี ควรวงเล็บท้ายชื่อระเบียบวาระไว้ให้ชัดเจน เช่น (หลักสูตรกลาง) หรือ (หลักสูตรใหม่) เป็นต้น
มติ

ที่ประชุมรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
1. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ให้วิทยาลัยชุมชนจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO) ตามที่สำนั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กำหนดต่อไป

๘
วาระที่ 1.2.3

เรื่อง การลาออกจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สรุปเรื่อง
1. ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้แต่งตั้ง ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. ดร.ถนอม อิน ทรกำเนิด ได้มีห นังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากได้รับการทาบทามจากสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนา และประธานที่ปรึกษา จึงขอลาออกตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2563
ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2563
มติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2563 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
เรือ่ ง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามที ่ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้ ม ี ก ารประชุ ม พิ จ ารณาและมี ม ติ เ กี ่ ย วกั บ
การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ
ที่ประชุมได้สอบถามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3 ประเด็นดังนี้
1. นายกสภาสถาบันได้แจ้งความก้าวหน้าของการขอคืนพื้นที่อาคารรัชมังคลาภิเษก 2
ว่าได้ติดต่อประสานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ชะลอการโยกย้ายสถานที่ และกล่าว
ขอบคุณกรรมการสภาสถาบัน วิทยาลัย ชุมชนทั้งสองท่าน คือ นายพงษ์เดช ศรีว ชิรประดิษฐ์ ที่ประสาน
ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ที่ประสานแนะนำ
อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ พร้อมนี้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ แจ้งว่า มีหนังสื อ ถึง
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาสถานที่สำหรับเป็นที่ทำการแห่งใหม่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วขณะนี้อยู่
ระหว่างรอผลการพิจารณา และในทางขนานกัน ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ได้ประสานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เกี่ยวกับเช่าอาคารของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มการรับนักศึกษาน้อยลง จึงทำให้อาคารสถานที่
ว่าง ดังนั้น เสนอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานเพื่อขอใช้สถานที่ดังกล่าวได้ ประกอบขณะนี้สถาบันวิทยาลัย

๙
ชุมชนได้เตรียมหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็น
ค่าเช่าสำนักงานเป็นที่ตั้งของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามลำดับ
2. ความก้าวหน้าของค่าตอบแทนของผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน และค่าสอนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้เรื่องค่าสอนฯ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ห ารือไปยัง
กรมบัญชีกลางและอยู่ระหว่างแจ้งผล ส่วนเงินค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ติดตาม
ประสานกับ สป.อว. แล้วอยู่ระหว่างแจ้งผลเช่นกัน
3. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย ที่ประชุม
เสนอแนะให้มคี ณะทำงานระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และรูปแบบวิทยาลัยชุมชนใหม่
4. เสนอแนะเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ควรกำหนด
ช่วงเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
มติ
ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมอบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดดำเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม
วาระที่ 3.2

เรื่อง ผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนการดำเนินงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี พ.ศ. 2563 –
2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2563 มีมติให้ส ถาบัน วิทยาลัย ชุมชนนำผลการทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนิน งานในปี
พ.ศ. 2563 ภายหลังจัดทำร่าง พรบ. โอนฯ และการปรับปรุงรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เสนออนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กลั่นกรองก่อนนำเสนอที่ประชุมต่อไป นั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมและข้อคิดเห็น/
เสนอแนะของสภาสถาบันข้างต้น ตามลำดับดังนี้
1. ชี้แจงแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงานรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี พ.ศ. 2563 – 2564 ต่อ
ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เกี่ยข้องของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดโรคโควิด – 19 ที่ตกงานและกลับไปยังภูมิลำเนา และเป้าหมายที่เป็น 10% ล่างของคนยากจนในพื้นที่
เพื่อทราบถึงความต้องการด้านอาชีพ และนำมาใช้ในการปรับแผนการดำเนินงานทั้งด้านการจัดการศึ กษา และ
การบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
1.2 สำรวจความต้องการพัฒนาด้านอาชีพ และนำมาปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
1.3 สำรวจและเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ความต้ อ งการด้ า นอาชี พ และทั ก ษะที ่ ต ้ อ งกา ร
(Skill Mapping) เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรจัดการศึกษา และบริการวิชาการที่ดำเนินการ
ปัจจุบัน

๑๐
1.3 เสริมหรือบูรณาการทักษะที่จำเป็นหรือทักษะอาชีพพื้นฐานที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต
หลังสถานการณ์ COVID - 19 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. หรือ ปวช.
2. นำเสนอผลการทบทวน/ปรั บ ปรุ ง แผนการดำเนิ น งานรองรั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี พ.ศ. 2563 – 2564 ต่อ
คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณากลั่นกรองฯ ในการ
ประชุม 2 ครั้ง (เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563) แล้วมีขัอคิดเห็น/
เสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
2.1 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่มีการปรับปรุงเพื่อ
รองรับ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อตรวจสอบว่ามีการดำเนินงานตามแผนฯ ที่ทบทวน/ปรับปรุง
แล้ว ได้หรือไม่ อย่างไร ตลอดจนปัญหาหรือข้อจำกัดด้านต่าง ๆ
2.2 ปรั บ ปรุ ง แผนการใช้จ ่ ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
สอดคล้องกับแผนที่มีการปรับปรุงเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ต่อไป
2.3 ปรับ ปรุงฐานข้อมูล การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ล ะวิทยาลัยชุมชนที่ใ ช้
หลักเกณฑ์เดียวกันให้ครบถ้วน
2.4 ในด้านอาชีพ ควรพิจารณาสถานการณ์ที่กลุ่มเป้าหมายถูกลดเวลาการทำงาน
และทำให้เกิด underemployment การใช้ศักยภาพแรงงาน (labour productivity) ไม่เต็มประสิทธิภาพ
เป็นเหตุให้รายได้ลดลง ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสามารถออกแบบอาชีพเสริมที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เช่น
การทำเกษตร การขายออนไลน์ เป็นต้น
2.5 จัดให้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานสถาบันและ
วิทยาลัยชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. สรุปผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนการดำเนินงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี พ.ศ. 2563 – 2564 ของสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน ที่ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ สรุปได้ดังนี้
3.1 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
ภาพรวมของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เ ป็น ไปตาม
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ให้ปรับปรุงฐานข้อมูลการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละวิทยาลัยชุมชนที่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันให้ครบถ้วน จึงได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่เผยแพร่บนเว็บไซด์ เพื่อใช้ในการ
ประมาณการกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 – 2564 ในแต่ละจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่
ทั้งนี้ สถิติจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid ที่ได้จากรายงานของวิทยาลัยชุมชนอาจยังไม่ครบถ้วน แต่
อย่างไรก็ตาม จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยชุมชนในการปรับปรุงแผนฯ ดังกล่าว ได้รับทราบข้อมูลว่า
กลุ่มเป้าหมายคนยากจน คนว่างงาน และคนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การศึกษา หรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพที่วิทยาลัยชุมชนดำเนินการอยู่แล้ว ดังนั้น ในเบื้องต้น สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนจึงเห็นสมควรนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของแต่ละจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ ได้แก่ จำนวน

๑๑
อำเภอ จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวนคนยากจน และจำนวนคนว่างงาน ซึ่งจะทำให้เป็นภาพรวมของ 10%
ล่างของคนยากจนทั้ง 20 จังหวัด เท่ากับจำนวน 161,320 คน รายละเอียดดังตาราง
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วชช.

รวม
แม่ฮ่องสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย์
มุกดาหาร
หนองบัวลำภู
สระแก้ว
อุทัยธานี
ระนอง
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร่
สงขลา
น่าน

ที่มา :
ประชากรทั้งหมด
คนยากจน

จำนวน
อำเภอ

7
12
9
23
7
6
9
8
5
13
8
12
7
3
9
8
7
8
16
15
ปี 2562
ปี 2561

คนว่างงาน
ปี 2563
คนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid

ประชากรทั้งหมด
(คน)

กลุ่มเป้าหมาย
รวม

คนยากจน

11,405,770 2,149,799 1,613,200
284,138
100,110
66,200
536,311
35,794
15,800
665,620
138,526
136,900
1,595,747
270,088
261,800
353,174
72,915
48,800
512,780
101,752
55,800
566,303
124,293
118,700
328,618
22,445
22,000
193,370
46,105
43,300
808,020
322,719
236,400
536,330
75,557
58,700
725,104
275,759
215,600
323,586
31,351
28,900
584,703
9,487
4,900
537,299
196,292
73,500
268,788
12,396
9,200
229,958
22,845
22,300
441,726
70,149
67,700
1,435,968
141,703
48,000
478,227
79,513
78,700

คนว่างงาน

82,652
1,119
1,404
1,429
8,288
988
5,014
5,593
170
1,475
18,610
2,311
9,416
2,338
4,587
3,644
2,216
245
1,049
11,943
813

คนที่ได้รับผลกระทบ
จาก Covid

453,947
32,791
18,590
197
23,127
40,938
275
1,330
67,709
14,546
50,743
113
119,148
980
300
1,400
81,760

https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/
ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย
สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.
http://www.nso.go.th/
: รายงานจาก วชช. 16 แห่ง

3.2 หลักสูตรอาชีพ 7 กลุ่มอาชีพ ที่คาดว่าจะเป็นทักษะที่จำเป็นหรือทักษะอาชีพ
พื้นฐานที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตหลังสถานการณ์ COVID-19 ตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน วิทยาลัย
ชุมชนได้เสนอปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 โดยสรุปข้อมูลจำแนก
ตามอาชีพที่คาดว่าจะเป็นความต้องการของตลาดแรงงานภายหลังการระบาดของโรคโควิด -19 ใน 7 กลุ่ม
อาชีพ รายละเอียดของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งได้นำเสนอต่อที่
ประชุมแล้ว

๑๒
กลุ่มอาชีพ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ -

ปี พ.ศ. 2563
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า (7)
การแปรรูปสมุนไพร (6)
การแปรรูปผลผลิตการเกษตร (3)
การแปรรูปอาหาร (3)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (2)

อาหาร

- เบเกอรี่ (6)
- การทำขนมไทย (4)
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (3)

เกษตร

- เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ (5)
- การปลูกผักสวนครัว (2)

โลจิสติกส์

-

ไอที
สุขภาพ

การเงิน

อื่น ๆ

-

การจัดการโลจิสติกส์
การส่งเสริมการประกอบการขนส่งสินค้าชุมชน
การตลาดออนไลน์ (10)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (4)
การทำงานผ่านระบบออนไลน์ (4)
การดูแลผู้สูงอายุ (8)
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (5)
การนวดไทย (5)
การทำหน้ากากอนามัย (5)
การทำเจล/สเปร์ย/สบู่เหลวล้างมือ (4)
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (3)
การทำบัญชีครัวเรือน (3)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (7)
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (7)
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (7)
การจักสานเส้นพลาสติก (4)
การจักสานไม้ไผ่ เตยหนาม/ยานลิเภา (3)
ช่างเสริมสวย (3)

-

ปี พ.ศ. 2564
การแปรรูปผลผลิตการเกษตร (19)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน (5)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า (4)
การแปรรูปสมุนไพร (4)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (3)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ (3)
การแปรรูปอาหาร (2)
การทำขนมไทย (11)
อาหารไทย (5)
เบเกอรี่ (4)
อาหารว่างและเครื่องดื่ม (3)
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (3)
เกษตรอินทรีย์ (7)
การปลูกผักปลอดสารพิษ (6)
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (3)
การปลูกผักสวนครัว (3)
การปลูกพืชสมุนไพร (3)
เกษตรแบบผสมผสาน (3)
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (2)
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (2)
Smart Farming (2)
การขนส่งสินค้าออนไลน์ (3)
การขายสินค้าออนไลน์ (19)
การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (3)
การพัฒนาการจัดทำสื่อออนไลน์ (2)
การดูแลผู้สูงอายุ (11)
การนวดแผนไทย (8)
การทำลูกประคบและน้ำมันสมุนไพร (4)
การนวดฝ่าเท้า (3)
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง (2)
โยคะเพื่อสุขภาพ (2)
การจัดทำบัญชีเบื้องต้น (6)
การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์
(4)
การเขียนแผนธุรกิจ (3)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (10)
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (9)
ช่างเสริมสวย (6)
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (6)
การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย (5)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร (3)

๑๓
กลุ่มอาชีพ

ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
- ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร (2)
- หัตถกรรมจักสาน (3)
หมายเหตุ ตัวเลขใน (...) หมายถึง จำนวนวิทยาลัยชุมชนที่เสนอแผนการจัดหลักสูตรเรื่องนั้น ๆ

การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ พอสรุปได้ดังนี้
1. สถานการณ์หลังการระบาดของโรคโควิด-19 คาดว่าจะมีแรงงานฝีมือที่กลับสู่ชุมชนอีก
จำนวนมาก อาทิ กลุ่มแรงงานฝีมืออุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งจากเดิมที่คาดการณ์ว่าวิทยาลัยชุมชน
จะต้องปรับแผนให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายคนยากจน หรือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขณะนี้โจทย์
กำลังเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเป้าหมายแรงงานฝีมือที่ตกงานแล้ว และเป็นโจทย์ที่วิทยาลัยชุมชนยังไม่มีทิศทางว่าจะ
สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอย่างไร อย่างไรก็ตาม ถ้ามองในมุมบวก ก็อาจจะเป็นโจทย์ที่ต้องกลับมา
ทบทวนหรือคิดว่า แล้ววิทยาลัยชุมชนจะใช้ประโยชน์จากแรงงานฝีมือกลุ่มนี้ได้อย่างไร ซึ่ง ขณะนี้ น่าจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่น่าห่วงมากกว่าคนยากจนในระดับรากหญ้า
2. ทางรอดของสถานการณ์หลังการระบาดของโรคโควิด-19 ตามแผนที่วิทยาลัยชุมชนได้
ปรับปรุงแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการแปรรูปอาหาร จะทำในรูปแบบเดิมคงไม่ได้แล้ว และมองว่า การแปรรูป
อาหาร สอดคล้องกับแนวทางใหม่ในยุค New Normal จึงเสนอแนะว่า ควรมีการออกแบบที่นำองค์ความรู้ด้าน
การวิจัยและพัฒนาเข้ามาช่วยในการพัฒนา ตัวอย่างเช่น การยกระดับผลิตผลทางการเกษตร “มะม่วง” โดยนำ
มะม่วงที่ตกเกรด มาทำเก็บไว้ “มังคุด” ในช่วงฤดูกาลซึ่งมีราคาถูกและตกเกรด จะนำมาแปรรูปอย่างไร
เป็นต้น เพื่อจะได้ต่อยอดให้คนรุ่นไหม่ที่ตกงานที่กลับมาอยู่ในชุมชนได้คิดต่อ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคน
ที่มีคุณภาพ เป็นแรงงานฝีมือ ทั้งนี้ คุณอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชน ขณะนี้ซึ่ง
จัดทำโครงการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ วช. ในการวิจัยและพัฒนา
เพื่อยกระดับการแปรรูปอาหารดังกล่าว ยินดีที่จะประสานห้องเรียนกับ สจล. หากวิทยาลัยชุมชนใดสนใจที่จะ
ไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเกิดแนวคิดต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ
มติ
วาระที่ 3.3

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใต้สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๖๓ ได้ พ ิ จ ารณาโครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใต้ ส ำนั ก งานสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุม ชนแล้ ว มี ม ติ
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และกำหนดอำนาจหน้าที่ภายใต้ ๔ กอง ให้เป็นไป
ตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม คือ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของกอง การแบ่งกลุ่มงานภายใต้ แต่ละ
กอง ควรพิจารณาให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างสำนักงานสถาบัน และวิทยาลัย
ชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ภาระงานของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ภายใต้กองอำนวยการ ควรเป็นผู้จัดทำงานด้าน
เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานของสถาบัน และประชาสัมพันธ์ทางสื่อ หรือ Social media อื่น ๆ ส่วน
กลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องพิจารณาภาระงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Big data content และ
ภาระงานดิจิทัลของวิทยาลัยให้มีความเชื่อมโยงทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน

๑๔
๒. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุม ชนได้ ด ำเนิ น การปรั บ ปรุ ง โครงการและอำนาจหน้า ที ่ภ ายใน
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบัน ดังนี้
๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงการแบ่งกลุ่มงานภายใต้กองของสำนักงานงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนโดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถาบัน วิทยาลัยชุมชนและอำนาจหน้าที่ของ
วิทยาลัยชุมชนตาม พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว เช่น การแบ่งกลุ่มงานภายใต้กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย กำหนดสำนักงานสถาบัน วิทยาลัยชุมชนมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เกณฑ์และ
มาตรฐาน มาตรการส่งเสริม และการกำกับติดตามและประเมินผล ส่วนอำนาจหน้าที่การพั ฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน การพัฒนางานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และทุน สวัสดิการต่าง ๆ ให้เป็นการดำเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชน
๒.๒ งานประชาสัมพันธ์ ภายใต้กลุ่มบริหารงานกลาง กองอำนวยการ ปรับปรุงภาระ
งานโดยจะดำเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับ
2.2.1 งานสร้างภาพลักษณ์องค์กร
2.2.2 งานผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
2.2.3 งานสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
2.2.4 งานการจัดทำ รวบรวมข้อมูล สถิติ และสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
๒.๓ กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีภาระงาน ดังนี้
๒.๓.๑ งานโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล
๒.๓.๒ งานพัฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล ไปสู่การเป็น Digital Community
Calleges
๒.๓.๓ งานการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)
ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงปรับการจัดส่วนราชการให้สะท้อนภารกิจ ดังนี้
(1) กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย ประกอบด้วยกองอำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองแผนงานและงบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
(2) กลุ่มภารกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและวิจัย โดยมี
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อน
(3) กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนการจัดการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง โดยมี สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแต่ละวิทยาลัยชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน
(๔) สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็น
ภาระงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเพื่อการบริหารจัดการที่
คล่องตัวจึงเสนอให้เป็นกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้ชื่อ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
ดังตารางโครงสร้างด้านล่างนี้

๑๕
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก้เป็น ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์วิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลออดชีวิต
แก้เป็น
ศูนย์ส่งเสริมการ
เรียนรูต้ ลออดชีวิต
วิจัย และ
นวัตกรรม

การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใต้สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามที่เสนอแล้ว เสนอแนะดังนี้
1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เสนอแนะให้
1.1 แก้ไข “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็น “ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล” ทั้งนี้ ที่ประชุม
มอบให้ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา พิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ครอบคลุม ทุกมิติทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเนื้อหา และด้านการเตรียม/พัฒนา
บุคลากรในยุคดิจิทัล
1.2 แก้ไข “ศูน ย์ว ิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต” ในวิทยาลัยชุมชนเป็น
“ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม” โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ที่เปิดให้วิทยาลัยชุมชนมี
ความชัดเจนสามารถกำหนดให้มี หน่วยจัดการศึกษา สถาบัน เฉพาะทาง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการทำงานของพื้นที่ไว้เป็นข้อแรก
2. อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ เสนอแนะให้
2.1 ในภาพรวมของการแบ่ ง กลุ ่ มภารกิ จ ที่ประชุม เห็น ว่ า มีความสอดคล้ อ งกั บ
แนวทางการจัดโครงสร้างของกระทรวง อว. ซึง่ เป็นเรื่องที่ดีและมีความชัดเจนมากขึ้นแล้ว กล่าวคือ การจัดส่วน
ราชการตามอำนาจหน้าที่ที่สะท้อนภารกิจ 3 กลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์สนับสนุนและขับเคลื่อน
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย กองอำนวยการ กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล กองแผนงานและ
งบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยตรวจสอบภายใน (2) กลุ่มภารกิจสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและวิจัย ประกอบด้วย กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย (3) กลุ่มภารกิจขับเคลื่อน

๑๖
การจัดการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชน
๒๐ แห่ง คือ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม
โดยอำนาจหน้าที่ของส่วนกลางประชุมเสนอแนะว่า ให้ปรับปรุงการจัดหมวดหมู่ ที่เป็นภารกิจหลักของแต่ละ
กองให้มีความชัดเจนขึ้น
2.2 ควรกำหนดภาระงานของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนให้
ชัดเจน อาทิ สำนักงานสถาบัน มีอำนาจหน้าที่ กำหนดนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุน ภารกิจ ต่าง ๆ เช่น
ทรัพยากร และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งจัดภาระงานของภายในกองของสำนักงานสถาบันให้ชัดเจน
ไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกัน เป็นต้น และให้มีการกระจายอำนาจไปอยู่ที่วิทยาลัยชุมชนให้มากขึ้น โดยให้มีการนำ
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อลดขั้นตอน เวลาการปฏิบัติงาน และงบประมาณ
2.3 การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ควรมีการ
จัด Free Training online ให้ทุกคนสามารถลงเรียนได้ หลักสูตรละ 5 - 10 นาที ซึ่งปัจจุบันภาคเอกชนมี
การดำเนินการอย่างแพร่หลาย โดยมีการออกแบบระบบให้สามารถลงเรียนและจ่ายเงินผ่านช่องทางมือถือและ
จะส่ง User Password ผ่าน E-mail ของ G-mail และออกใบรับรองให้เมื่อเรียนจบ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ น ำร่ อ ง 3 รายวิ ช า Massive open Online Course ผ่ า นช่ อ งทาง YouTube
Channel ของ Education โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในอนาคตจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุก ๆ รายวิชาต่อไป
2.4 ควรกำหนดภาระงานของวิทยาลัยชุมชนที่เปิดกว้างให้ทำหลักสูตรช่างท้องถิ่น/
ช่างภูมิปัญญา (Local Business) เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการหรือโจทย์ของแต่ละพื้นที่ ได้ตาม
ความเหมาะสม เช่นเดียวกับศูนย์ที่มีการดำเนินการในปัจจุบัน ให้อยู่ภายใต้ศูนย์วิจัยและส่งเสริม การเรียนรู้
ตลอดชีวิต อาทิ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หออัตลักษณ์นครน่านของวิทยาลัยชุมชน
น่าน ศูนย์การเรียนรู้เรื่องการแพทย์แผนไทย ของวิทยาลัยชุมชนตาก เป็นต้น
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามเสนอ และมอบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนปรับ ปรุงการแบ่งส่ว นราชการ และรายละเอียดอำนาจหน้าที่ของส่ว นราชการภายในสถาบันตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามกรอบโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป
วาระที่ 3.4

เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
และยะลา แทนตำแหน่งที่ว่างลง
สรุปเรื่อง
1. ตามที่กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร และยะลาพ้นจากตำแหน่งดังนี้
1.1 นายมนัส บังศรี กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวิทยาลัยชุมชน
ยโสธรได้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562
1.2 นายเอกสิทธิ์ ธารีลาภรักษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
ขอลาออกเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และ
นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เสียชีวิตลงในวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2563

๑๗
2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ได้มีมติรับทราบการลาออกและเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่างลง
3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
ได้มีมติรับทราบการลาออกและเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ยะลา แทนตำแหน่งที่ว่างลง
4. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยมีนายเอกศักดิ์ คงตระกูล เป็นประธาน
และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็น
ประธาน
5. คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย ชุมชน ว่าด้วยจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลั ย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า ด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง
แนวปฏิบัติในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) และพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร และยะลาเรียบร้อยแล้ว มีผู้ที่ได้รับการสรรหา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
5.1 นายสถิตย์ ศรีสงคราม เป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
5.2 นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล และนางนุชนาต จันทรมงคล เป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาดำรง
ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
6. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการสรรหาดำรงตำแหน่งทั้ง 3
รายแล้ว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
การพิจารณา
ที ่ ป ระชุ ม ได้ พ ิ จ ารณารายชื ่อผู ้ สมควรดำรงตำแหน่ งกรรมการสภาวิ ทยาลัยชุ มชนยโสธร
และยะลา แทนตำแหน่งที่ว่างลงแล้ว เห็นชอบแต่งตั้งตามที่เสนอ
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. นายสถิตย์ ศรีสงคราม เป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่างลง
2. นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล และนางนุชนาต จันทรมงคล เป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาดำรง
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา แทนตำแหน่งที่ว่างลง
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในประกาศแต่งตั้งต่อไป

๑๘
วาระที่ 3.5

เรื่อง การอนุมัติแก้ไขชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สรุปเรื่อง
1. สืบเนื่องจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2563 พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้อนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป แก่นางสาวปาอีซะห์
จาโกร์ ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่าเนื่องจากมีการคลาดเคลื่อนในการแจ้งสาขาวิชาของ
นางสาวปาอีซะห์ จาโกร์ ซึ่งสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป จากนั้นได้ยื่นคำร้องขอย้ายสาขาไปศึกษา
ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี ได้ดำเนินการย้ายสาขาในระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล
การศึกษาแล้ว แต่เกิดเหตุขัดข้องเนื่องจากในระบบบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนฯ ระบบมีการโอนย้ายเป็น
สาขาวิชาอิสลามศึกษา แต่ไม่ย้ายหลักสูตรจากอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (TQF) ไปเป็น
อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (TQF) จึงส่งผลให้บัญชีรายชื่อของผู้สำเร็จไปปรากฎในหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบตามลำดับขั้นตอนแล้ว โดยคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบการอนุมัติแก้ไขข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษารายนางสาวปาอีซะห์ จาโกร์
จาก ผู้สำเร็จการศึกษา “สาขาวิชาการจัดการทั่วไป” เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา “สาขาวิชาอิสลามศึกษา”
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
เรือ่ ง การขอขยายเวลาของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
และการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด มุกดาหาร
และนราธิวาส
สรุปเรื่อง
๑. การขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการการวิทยาลัยชุมชนยะลา
๑.๑ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
๑.๒ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ประกอบกับทาง
รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อรับมือการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบการขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ ๑
เวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
1.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้กำหนดปฏิทินในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนยะลา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจะดำเนินการเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงให้เสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาขยายเวลาการ สรรหา
ครั้งที่ ๒ อีก ๖๐ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

๑๙
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด มุกดาหาร และ
นราธิวาส
๒.๑ สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน มี ค ำสั ่ ง ที ่ ๕๑/๒๕๕๙ ลงวั น ที ่ ๘ พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้ง นางกรรณิกา สุภาภา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ตั้งแต่วันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยจะครบกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒.๒ สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน มี ค ำสั ่ ง ที ่ ๕๒/๒๕๕๙ ลงวั น ที ่ ๘ พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้ง นายศศิพงษา จันทรสาขา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ตั้งแต่
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยจะครบกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒.๓ สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน มี ค ำสั ่ ง ที ่ ๕๔/๒๕๕๙ ลงวั น ที ่ ๘ พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้ง นายยุทธนา พรหมณี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยจะครบกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
3. ความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ี การ
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า “ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือ
ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ของผู้อำนวยการวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่ส ิบวัน ให้ส ถาบันเสนอ
สภาสถาบันแต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหา” เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้”
4. ความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ี การ
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย
จำนวนหนึ่งคน เป็นประธาน
(2) กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(3) กรรมการสภาวิทยาลัยซึ่ง เป็นผู้แ ทนสถาบั นอุดมศึ ก ษา จำนวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(5) ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งขณะนี้ทางสภาวิทยาลัยชุมชนตราด มุกดาหาร และนราธิวาส ได้เสนอรายชื่อกรรมการตามองค์ประกอบ ดังนี้
ลำดับ
ความในข้อบังคับฯ
สภาวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนตราด
๑ (๒) กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑) นางสมเสน่ห์ พ่วงพี
ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ซึ ่ ง เป็ น ผู ้ แ ท น (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
สถาบันอุดมศึกษา จำนวนหนึ่งคน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
๒ (๒) กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑) นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการสภาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้แทน
(๒) รองศาสตราจารย์โฆษิต ศรีภูธร
สถาบันอุดมศึกษา จำนวนหนึ่งคน

๒๐
ลำดับ
ความในข้อบังคับฯ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
๓ (๒) กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการสภาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา จำนวนหนึ่งคน

สภาวิทยาลัยชุมชน
(๑) นายธีระ อัครมาส
(๒) นายยูโซะ ตาเละ

5. วิทยาลัยชุมชนตราด มุกดาหาร และนราธิวาส ได้แจ้งประวัติความเป็นมา แนวทางการ
พัฒนา และบริบทของวิทยาลัยชุมชน
ดังนั้น จึงเสนอที่ป ระชุมสภาสถาบันพิจารณาพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการฯ ตาม
องค์ประกอบใน (๑) และ (๔)
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาการขอขยายเวลาของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ยะลา และการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด มุกดาหาร และนราธิวาสแล้ว
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. เสนอให้แยกวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และ
วาระการขอขยายเวลาของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เป็นสองวาระ
2. ที่ประชุมเสนอชื่อประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง
ดังนี้
2.1 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนตราด
2.2 กรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2.3 กรรมการสภาสถาบัน (นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา) เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
และมอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง 3 แห่ง เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่
มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และ
เห็นชอบรายชื่อกรรมการตาม (๒) และ (๓) ที่สภาวิทยาลัยชุมชนตราด มุกดาหาร และนราธิวาสเสนอ และ
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลงนามต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็ นชอบการขอขยายเวลาการสรรหาผู ้ อำนวยการวิ ทยาลั ยชุ มชนยะลา ครั ้ งที ่ ๒
เวลา ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๒. แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการสรรหาผู ้ อ ำนวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด มุ ก ดาหาร
และนราธิวาส ดังนี้
2.1 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนตราด

๒๑
2.2 กรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2.3 กรรมการสภาสถาบัน (นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา) เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
และมอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง 3 แห่งเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่
มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
3. เห็นชอบรายชื่อกรรมการฯ ตามองค์ประกอบใน (๒) (๓) ที่สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
มุกดาหาร และนราธิวาสเสนอ
4. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลงนามแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 4.2

เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก สระแก้ว และระนอง แทนตำแหน่งที่ว่างลง
สรุปเรื่อง
1. ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 นาย
อารักษ์ อนุชปรีดา ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนตาก ขอลาออกจากตำแหน่งเนื่องจาก
ได้มีคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 22/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
2. ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง ตั้ งแต่วันที่ 1๗ กุมภาพันธ์ 2559
นายกรีฑา ยกย่อง กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้นสภาพจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบาง
ริ้น ดังนั้น จึงทำให้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
ด้วย
3. ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีความประสงค์
ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายเสรี ชิโนดม ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2563
๔. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2563 ได้มีมติรับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
แทนตำแหน่งที่ว่างลง
5. ตามความในข้ อ 7 แห่ งข้ อบั งคั บ สถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชน ว่ าด้ วยจำนวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 กำหนดให้สภา
สถาบันแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
5.๑ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย
จำนวนหนึ่งคน เป็นประธาน

๒๒
5.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน
เป็นกรรมการ
5.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน
ที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
5.๔ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ
6. ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณา
เสนอรายชื่อในการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามองค์ประกอบข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๓ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมขน
ดำเนินการให้ได้มาในองค์ประกอบที่ ๑.๒ ของวิทยาลัยชุมชนตาก และระนอง สำหรับวิทยาลัยชุมชนสระแก้วได้
เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและ
สังคมที่สภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน คือ นายศุภชัย ยุวถาวร และ นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
แล้ว
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก สระแก้ว และระนอง แทน
ตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้
1. ที่ประชุมได้พิจารณาการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว แทนตำแหน่งที่
ว่างลงแล้ว เนื่องจากสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วจะหมดวาระทั้งคณะในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทำให้
เหลือวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 115 วัน หากพิจารณาจากข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ในข้อ 7
“ในกรณีที่ไม่ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยหรือก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้สภาสถาบันสถาบันแต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหา” ...” และข้อ 9 วรรคสอง
ในกรณีที่กรรมการสภาวิทยาลัยตามข้อ 4(1) และ(2) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรง
ตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ
การดำรงตำแหน่ ง เหลื อ อยู ่ น ้ อ ยกว่ า เก้ า สิ บ วั น จะไม่ ด ำเนิ น การให้ ม ี ผ ู ้ ด ำรงตำแหน่ ง แทนก็ ไ ด้ ” ดั ง นั้ น
หากพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะต้องดำเนินการสรรหากรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนในตำแหน่งที่ว่างให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้
2. เสนอกรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก สระแก้ว และระนอง และมอบประธานคณะกรรมการฯ เสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนตาก สระแก้ว และระนอง
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ทราบการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก และระนอง และมอบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก สระแก้ว และระนอง
แทนตำแหน่งที่ว่ างลง โดยมี กรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก สระแก้ว และระนอง และมอบประธานคณะกรรมการฯ เสนอชื่อ

๒๓
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนตาก สระแก้ว และระนอง
3. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วจังหวัดนั้นเลือก จากบุคคลที่
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็ นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัย
จังหวัดนั้นเลือก สองคนเป็นกรรมการ
4. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัย
ชุมชนตาก และระนองจังหวัดนั้นเลือก จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และ
เป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
๕. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่งต่อไป
วาระที่ 4.3

เรื่อง การสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สระแก้ว แพร่ และน่านทั้งคณะ
สรุปเรื่อง
1. ตามประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง
แต่งตั้งประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สระแก้ว แพร่ และน่าน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
2. ในการนี้ สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สระแก้ว แพร่ และน่าน ทั้งคณะเหลือเวลา
การดำรงตำแหน่งอีก ๑๑๕ วัน จะครบวาระ ๔ ปี (ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) และตามความในข้อ 7 แห่ง
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยหรือก่อนครบ
วาระการดำรงตำแหน่ ง กรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ไม่ น ้ อ ยกว่ า หนึ ่ ง ร้ อ ยยี ่ ส ิ บ วั น ให้ ส ภาสถาบั น แต่ ง ตั้ ง
“คณะกรรมการสรรหา” ...”ดังนั้น จึงเห็นควรมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อดำเนินการสรรหาฯ ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ตามความในข้ อ 7 แห่ งข้ อบั งคั บ สถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชน ว่ าด้ วยจำนวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 กำหนดให้สภา
สถาบันแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
3.๑ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย
จำนวนหนึ่งคน เป็นประธาน
3.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน
เป็นกรรมการ
3.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน
ที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
3.๔ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ
4. ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณา
เสนอรายชื่อในการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามองค์ประกอบข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๓ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมขน
ดำเนินการให้ได้มาในองค์ประกอบที่ ๑.๒

๒๔
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สระแก้ว แพร่ และน่าน
ดังนี้
1. เสนอชื่อประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สระแก้ว แพร่ และ
น่านดังนี้
1.1 กรรมการสภาสถาบัน (นายเอกศักดิ์ คงตระกูล) เป็น ประธานคณะกรรมการ
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1.2 กรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
1.3 กรรมการสภาสถาบัน (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่
1.4 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน
และมอบประธานคณะกรรมการฯ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของ
วิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สระแก้ว
แพร่ และน่านทั้งคณะ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สระแก้ว แพร่ และน่าน
ดังนี้
2.1 กรรมการสภาสถาบัน (นายเอกศักดิ์ คงตระกูล) เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2.2 กรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
2.3 กรรมการสภาสถาบัน (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่
2.4 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน
และมอบประธานคณะกรรมการฯ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของ
วิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชน
เลือก จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่
สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
๔. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
- ไม่มี -

๒๕
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ
วาระที่ 6.1
เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2563 ในวันอังคารที่ 11
สิงหาคม 256๓ เวลา 13.30 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน
พร้อมกับปิดการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑7.3๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้จดรายงานการประชุม

นายเจริญชัย วงษ์จินดา
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