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รายงานการประชุม 

สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 11/๒๕61 

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

......................................... 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม 

1. นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(นางอรสา ภาววิมล แทน) 
3. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์) 
9. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา แทน) 
10. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

  (นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ แทน) 
11. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ    กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 
13. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
14. นายอัศวยุช เทศอาเส็น  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
15. นายเจริญชัย วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
17. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นายอุดร ตันติสุนทร   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
4. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
5. นายสุรพล โอภาสเสถียร   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมนัส สุวรรณรินทร์ ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน่ 
2. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นายนําชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
6. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
7. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นายรัตตกูล เจริญเส็ง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16. นายสดายุ ทองพรม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วาระที่ 1.1.1  เรื่ อ ง ความก้าวหน้ าของร่างพระราชบัญญั ติการศึ กษาแห่ งชาติ  พ .ศ . ....  

       ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย พ .ศ. ....  และ ร่างพระราชบัญญัติ 
       การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ได้ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ..... หมวด 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาม
มาตรา 49 และมาตรา 50 จะมีสาระสําคัญเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเน้ือหาที่แตกต่างจาก 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเดิม ดังน้ัน ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติฯ เพ่ือ
รองรับสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯฉบับน้ี  
ยังกําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ (สภาการศึกษาเดิม) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการฯ 
โดยมีหน้าที่และอํานาจ ศึกษา วิเคราะห์ นําเสนอข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น 

2. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสําคัญ คือ การกําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และให้มีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
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เด็กปฐมวัย มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือทําหน้าที่
เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการ และเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง ๔ หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงมหาดไทย  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีหน้าที่และอํานาจจัดให้มีการให้ความรู้ที่
ถูกต้องแก่ประชาชนในท้องถิ่น  เก่ียวกับการวางแผนครอบครัว การต้ังครรภ์ที่มีคุณภาพ การเล้ียงดูบุตร  
การพัฒนาเด็กปฐมวัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

3. ร่างพระราชบัญญัติกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... อยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิเศษ  
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เป็นประธาน คาดว่าจะแล้วเสร็จและจะเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.1.2  เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการย่ืน 
                              บัญชี การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 158  
                              และการดําเนินคดีที่ เก่ียวข้องกับการย่ืนบัญชี พ .ศ . 2561 และประกาศ 
                              คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง 
                             ของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ได้ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการย่ืน 
บัญชี การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 158 และการดําเนินคดีที่เก่ียวข้อง
กับการย่ืนบัญชี พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 หลังจากการประกาศ
ดังกล่าว ทําให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะลาออกจํานวนมาก และอาจเป็นปัญหาใน 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 กรณีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไม่ได้มีการกําหนดอย่างชัดเจน แต่สามารถตีความจากความ
ในข้อ 5 (1) “ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ หรือตําแหน่งที่มีช่ือเรียกอย่างอ่ืนใน
คณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจสูงสุดในการควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดําเนินการของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ” ดังน้ัน ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือให้ชัดเจนในการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 
 ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางอรสา ภาววิมล) ได้ช้ีแจงประเด็น
ดังกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับเร่ืองจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เก่ียวกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นว่า มีกรรมการสภาฯแจ้งความประสงค์ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนมาก 
ซึ่งจะเป็นเหตุให้ไม่ครบองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ทําให้ไม่สามารถจัดการประชุมหรือให้ความ
เห็นชอบในเรื่องใด ๆ ได้ ในเบื้องต้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้มีการขยาย
ระยะเวลาการย่ืนบัญชีอีกจํานวน 60 วัน  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1  เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เนื่องในโอกาส 

 ที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านจากกระทรวง
วัฒนธรรม 

  ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวแสดงความยินดีกับนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เน่ืองในโอกาสท่ีได้รับการยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านจากกระทรวงวัฒนธรรม  
 
มติ  ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี 
 
วาระที่ 1.2.2  เรื่อง ทิศทางการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      โดยผู้อํานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน  
         (นายมนัส สุวรรณรินทร์) 

 สรปุเรื่อง 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เรียนเชิญผู้อํานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา

ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายมนัส สุวรรณรินทร์) นําเสนอทิศทางการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กต่อที่ประชุม ในประเด็นเก่ียวกับความเป็นมา และทิศทางการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยสรุปสาระสําคัญ ได้ดังน้ี 

1. ความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดิมจะมีเฉพาะเทศบาลเท่าน้ัน ภายหลัง 
การปฏิรูปการศึกษาได้ถ่ายโอนอํานาจให้ท้องถิ่น จึงได้รับโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา และกรมพัฒนาชุมชน ให้มาอยู่ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กอายุ ๓ - ๕ ขวบ ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. กว่า 18,700 แห่ง 
มีเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแล ประมาณ ๑,๔๘๐,๐๐๐ คน  

2. หลักการดําเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ มุ่งพัฒนา ความพร้อมแก่เด็กใน 
วัย ๓ - ๕ ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และ มีความพร้อมใน 
การเข้ารับการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา  

3. ทิศทางการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นได้กําหนดทิศทางการพัฒนา 3 ด้าน ในแต่ละด้านกําหนดมาตรฐานหรือแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นไปตามทิศทางที่กําหนด ดังน้ี 

3.1 ยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนา (Improve Quality) ประกอบด้วย มาตรฐาน  
6 ด้าน ได้แก่  

 (๑) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 (๒) มาตรฐานด้านบุคลากร  
 (๓) มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
 (๔) มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  
 (๕) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน  
 (๖) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3.2 พัฒนาครูดูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก (Ideal Teacher) มีแผนงานโครงการที่

ดําเนินการ ได้แก่  



๕ 

 
 (1) แผนงานความร่วมมือกับองค์การยูนิเชฟแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการ

ปกครองได้ร่วมกับองค์ยูนิเชฟ แห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบและเรียนรู้วิธีการสอนนักเรียนของ
ประเทศฟินแลนด์ และนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนไทย  

 (2) โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น  

 (3) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพ่ือทักษะกระบวนการเรียนการ
สอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function  หรือ EF) 

3.3 สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovative Learning) มีแผนงานโครงการที่
ดําเนินการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนทัองถิ่น 
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา เพ่ือสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ให้เป็น
ศูนย์ฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและขยายผลไปยัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. หรือผู้ที่สนใจ 

 

ประเดน็ข้อคดิเห็น/เสนอแนะ 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการปฐมวัยของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสังกัด พอสรุป
ได้ ดังน้ี 

๑. การจัดทําฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเด็กเล็ก เสนอแนะว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถ
ทําโครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําฐานข้อมูลเด็กเล็กที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ให้
ครอบคลุมพัฒนาการของเด็กเล็กรายบุคคล เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับภาวะทางโภชนาการ พัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ และสมอง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการริเริ่มโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ของทั้ง 2 หน่วยงานต่อไป 

๒. การจัดหลักสูตรด้านการศึกษาปฐมวัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  
(1) เสนอแนะให้ใช้กิจกรรม/โครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ดําเนินการอยู่แล้วเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนในหลักสูตร เพ่ือให้ผู้ เรียนของวิทยาลัยชุมชนมี
ประสบการณ์ตรงเก่ียวกับโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย/เด็กเล็ก  

(2) จัดทําโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าเรียนสาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย หรือฝึกอบรม
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก / ผู้ดูแลเด็กเล็ก  

(3) การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนทุกหลักสูตร ควรใช้ชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ คือ ใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน เป็นต้น 

ที่ประชุมได้สอบถามเก่ียวกับพ้ืนที่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนที่ 
นําร่องในการเร่งพัฒนามาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 12 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ลําปาง จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดระยอง จังหวัด
พัทลุง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 



๖ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําข้อคิดเห็น/เสนอแนะไป
พิจารณาดําเนินการเพื่อกําหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  
 
วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบัน วิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือน 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561  
  - ขอเลื่อนวาระ – 
 
วาระที่ 1.2.4  เรื่อง ความก้าวหน้าในการดําเนินการของคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ใน 
                                 การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดชุมพร 
 - ขอเลื่อนวาระ – 
 
วาระที่ 1.2.5 เรื่อง กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่ 
 - ขอเลื่อนวาระ – 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561  
                         และรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2561 (วาระลับ) 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันอังคารที่ 9 
ตุลาคม 2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
10/2561 และรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2561 (วาระลับ)  
  
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 โดยไม่มีการแก้ไข และรายงาน 
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2561 (วาระลับ) ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  - เลื่อนการพิจารณา - 
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม) 
   - เลื่อนการพิจารณา – 
 
วาระที่ 3.3 เรื่อง การพัฒนาสํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
  - ถอนวาระ – 
 
 
 
 



๗ 

 
วาระที่ 3.4  เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยมี นายกสภาสภาสถาบัน เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่อ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน และเสนอให้แต่งต้ัง
คณะทํางาน 2 ชุด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน สรุปได้ดังน้ี  
  ๑. คณะทํางานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชน มี นายศักด์ิ เสกขุนทด  
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นที่ปรึกษาคณะทํางาน มี นายสุทธิศักด์ิ  
นํ้าทิพย์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานคณะทํางาน ทําหน้าที่สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อใช้
เป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาร่วมกับผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่ง
สามารถให้การสนับสนุนและข้อแนะนําเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กรซึ่งจะทําให้ประหยัดงบประมาณของสวชช.ได้ระดับหน่ึง  อาทิ การสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ระบบฐานข้อมูล 
หรือการใช้ระบบคลาวด์ของรัฐบาล โดยจะมีความชัดเจนภายหลังการประชุมหารือร่วมกับสํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 
  2. คณะทํางานด้านการจัดทําหรือรวบรวมเน้ือหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
มีนายบุญเลิศ อรุญพิบูลย์  ผู้อํานวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ นายวรสรวง ดวงจินดา ผู้อํานวยการสํานักการจัดการศึกษาออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นที่ปรึกษาคณะทํางาน มี นายทิวากร เหล่าลือชา กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนผู้สอนประจํา เป็นประธานคณะทํางาน  
               ทั้งน้ี กําหนดเป้าหมายไว้ว่า คณะทํางานชุดน้ีจะวางแผนการทํางานในช่วงต้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน 6 เดือน และวิทยาลัยชุมชนจะสามารถเร่ิมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น  
(1) จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบในบางรายวิชา (๒) ใช้การเรียนการสอนออนไลน์ประกอบ
บางส่วนของรายวิชา หรือ (3) ใช้การเรียนผ่านออนไลน์อ้างอิงหรือผสมแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียน
การสอน ทั้งน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์  

 

ประเดน็ข้อคดิเห็น/เสนอแนะ 
1. เน่ืองจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 2 ส่วน เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นนโยบายที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัด
ให้มีผลเป็นรูปธรรมภายในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งยังไม่มีแผนงบประมาณรองรับ ดังน้ัน จึงเสนอแนะให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งพิจารณาจัดสรรเงินรายได้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนหน่ึงมาใช้ในการดําเนินการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งล้าสมัยมากของวิทยาลัยของตน เพ่ือให้มีความพร้อมในอันที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ ทั้งน้ี 
โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีปรับปรุงให้ครอบคลุมทั้งการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานด้วย  



๘ 

 
2. สําหรับคณะทํางานด้านเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จะต้องมีการศึกษา

และกําหนด platform จัดระบบเน้ือหาที่จะนํามาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยอาจเริ่มต้นจาก
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (General Education) และรายวิชาหลักสูตรประเภทอ่ืน ๆ ด้วย ทั้งน้ี platform 
ที่กําหนดจะต้องให้ครอบคลุมทั้งเน้ือหา วิธีการจัดกิจกรรม และการประเมินผล โดยให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลนควบคู่กันไป ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาจํานวนมากท่ีไม่สามารถจัดเวลามาเข้าเรียนได้ ทั้งน้ี ควรศึกษาสื่อออนไลน์ที่มีอยู่แล้วใน
สถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งโน้มน้าวให้อาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนสร้างผลงานและนวัตกรรมออนไลน์ 
มากขึ้น  และให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี 
                         ทั้งน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรหยุดทบทวนและชะลอโครงการท่ีกําลังดําเนินการกับ
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อนและสูญเปล่าด้านงบประมาณ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 3.5  เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะทํางานด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ 60/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี  
นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธาน น้ัน ในการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2561  
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน สรุปได้ดังน้ี 
  1. การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนปัจจุบันมีอัตรา 
การออกกลางคันของนักศึกษาค่อนข้างสูง จึงควรปรับวิธีการเรียนการสอนโดยนํารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ
ออนไลน์มาใช้ และปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้รองรับกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
 2. นโยบายในการจัดทํางบประมาณปี พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายระยะ 
ปานกลาง (ระยะ 5 ปี) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้มีจุดเน้นใน 3 เรื่อง คือ  
  (1) ให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งเป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัยของจังหวัด  
  (2) การพัฒนาความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับ 
การจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์  
  (3) การพัฒนาเน้ือหาบทเรียนออนไลน์รูปแบบวิทยาลัยชุมชน 

๓. พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือดําเนินการตามแนวทาง
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเร่ืองเร่งด่วน โดยปรับแผนการใช้จ่ายจากเงินรายได้
บางส่วน และจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 รองรับ  
  ๔. ประเด็นที่เก่ียวเน่ืองกับการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า การเปิดภาคการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนปัจจุบันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีผลกระทบกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
ล่าช้า จึงเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนการเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 เป็นเดือนมิถุนายน 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนนํามติของคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะทํางานด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนไปปฏิบัติ 



๙ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 

สรุปเรื่อง  
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้สถาบันวิทยาลัย

ชุมชนเป็นส่วนราชการท่ีเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และมี
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่แยกออกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา 

2. โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์เพ่ือการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  
พ.ศ. 2562 ซึ่งคาดว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังคงใช้โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์เดิม (อยู่ระหว่าง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา) มีองค์ประกอบของโครงสร้างแผนงาน ดังน้ี 

2.1 องค์ประกอบโครงสร้างของแผนงาน ระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์  

(1)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
(2)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4)  ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้าง 

การเติบโตจากภายใน 
(5)  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนํ้าและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(6)  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(7)  รายการค่าดําเนินการภาครัฐ 

2.2 องค์ประกอบระดับแผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้านและรายการค่าดําเนินการ
ภาครัฐ ได้กําหนดแผนงานไว้จํานวนทั้งสิ้น 59 แผนงาน แบ่งออกเป็น 

(1)  แผนงานบูรณาการ จํานวน 24 แผนงาน เป็นแผนงานที่ ดําเนินการให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9  
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ หรือยุทธศาสตร์สําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเชิงนโยบาย เพ่ือร่วม
บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดยกําหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป 
ร่วมกันวางแผน กําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพ่ือลด
ความซ้ําซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับภาค เกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน 

(2)  แผนงานยุทธศาสตร์ จํานวน 25 แผนงาน เป็นแผนงานที่ดําเนินการตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ในเชิงนโยบายและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องการ
ผลักดันหรือเห็นความสําคัญในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยกําหนดให้การจัดทํางบประมาณเป็นลักษณะ Project-
based  

(3)  แผนงานพ้ืนฐาน เป็นแผนงานที่ต้องดําเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นปกติประจําตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ หากหยุดดําเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายใน 
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน จํานวน 6 แผนงาน และแผนงานรอง
จําแนกตามโครงสร้างแผนงาน จํานวน 52 แผนงานรอง  



๑๐ 

 
(4)  รายการค่าดําเนินการภาครัฐ จํานวน 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากร

ภาครัฐ แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ และแผนงาน
รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 
 

    การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายแล้วเห็นว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรจัดทํางบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ 20 ปีที่ได้จัดทําไว้แล้วมากย่ิงขึ้น โดยมีจุดเน้นเชิงนโยบายเพิ่มเติมตามที่
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ไว้ คือ ประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย และการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (ระยะ 5 ปี) ที่สอดคล้องกับแผนและ
ยุทธศาสตร์ที่ได้จัดทําไว้แล้วมากย่ิงขึ้น และให้มีจุดเน้นเชิงนโยบายเพ่ิมเติมตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้
ไว้ คือ ประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  (1) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
  (2)ข้อบั งคับสถาบัน วิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและ 
                                  ปฏิบัติราชการแทนของผู้ อํานวยการสถาบันวิทยาลัย และผู้ อํานวยการ 
                                  วิทยาลัย พ.ศ. .... 
  (3) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการ 
                                     เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญา  
 สรปุเรื่อง 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ 55/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานอนุกรรมการฯ  
 ในการน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 3 เรื่อง 
ดังน้ี  
 (1) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....   
 (2) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน
ของผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ....  
 (3) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญา  
และเสนอคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 พิจารณากล่ันกรองอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณา 
 
 



๑๑ 

 
 การพจิารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนจํานวน 3 ฉบับ แล้วมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดลําดับอาวุโสของ
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการวิทยาลัย เป็นผู้รักษาราชการแทน ซึ่งอาจจะศึกษาจากแนวปฏิบัติของ
สํานักงาน ก.พ. และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและเป็นรูปแบบเดียวกัน 

2. ให้เพ่ิมเติมคําว่า “ประจําปี พ.ศ.2561” ของประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญา เน่ืองจาก ข้อ 9 (1) ของ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่
ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อกําหนด 
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าเรียนในสัดส่วนหรือจํานวนที่เหมาะสมเพ่ือประกาศใช้
ในแต่ละปีการศึกษา”  พร้อมทั้งแนบเป้าหมายจํานวนรับนักศึกษาพิการ แผนการรับนักศึกษาพิการ และ
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาพิการ เสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 3 ฉบับ ดังน้ี 

1. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
2. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน

ของผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. .... 
3. ประกาศสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน  เรื่อง หลัก เกณ ฑ์  วิ ธีการรับ นักศึกษาพิการ 

 เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญา  
โดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แล้วเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 
 
วาระที่ 4.3  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 

สรปุเรื่อง 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ที่มีระยะเวลาครบรอบ 

การปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว จํานวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และให้วิทยาลัย
ชุมชนนําไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

2. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี น่าน และตราดได้นําหลักสูตรอนุปริญญาที่สภาสถาบันให้
ความเห็นชอบแล้ว ไปจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่
ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการดําเนินการ  ดังน้ี 

 
 
 



๑๒ 

 
วิทยาลัย
ชุมชน 

ชื่อหลักสูตรของ 
วิทยาลัยชุมชน 

ชื่อหลักสูตรสถาบัน สภาวิทยาลัยชุมชน
เห็นชอบ 

อุทัยธานี 

ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริญ ญ า  ส าข า วิ ช า
การศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑   

หลักสูตรอนุป ริญญา  สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑   

การประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชน

อุทัยธานี  
คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๑  

เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริญ ญ า  ส าข า วิ ช า 
การปกครองท้องถ่ิน  ฉบับป รับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑   

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ
ปกครองท้อง ถ่ิน  ฉบับป รับป รุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑   

น่าน 

ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริญ ญ า  ส าข า วิ ช า
การศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑   

หลักสูตรอนุป ริญญา  สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑   

การประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชน

น่าน  
คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๑  

เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

 

ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริญ ญ า  ส าข า วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑   

หลักสูตรอนุป ริญญา  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
 
 
 

ตราด 

ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริญ ญ า  ส าข า วิ ช า
การศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑   

หลักสูตรอนุป ริญญา  สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑   

การประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชน

ตราด  
คร้ังท่ี 10/๒๕๖๑  

เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

 

ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริญ ญ า  ส าข า วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑   

หลักสูตรอนุป ริญญา  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑   

ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริญ ญ า  ส าข า วิ ช า 
การปกครองท้องถ่ิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑   

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑   

  3. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย
ชุมชนทั้ง 3 แห่งแล้ว มีข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังน้ี 
  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เห็นถึงความเช่ือมโยง หรือสัมพันธ์กันระหว่างศาสตร์
ทางด้านคอมพิวเตอร์กับด้านธุรกิจว่า สามารถนําไอทีไปใช้ปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจได้อย่างไร 
  ภาพรวมของทุกหลักสูตร 

(1)  การเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาใน 
การวางแผนหลักสูตร ในหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ ควรเพ่ิมเติมข้อมูลการเช่ือมโยง
หรือความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับพันธกิจหรือนโยบายของวิทยาลัยชุมชน 

(2)  ให้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ของ
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ในหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก ควรเขียนรายวิชาที่มีในโครงสร้าง
หลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา และจะเลือกเรียนวิชาใดให้ไปนําไปใส่ไว้ในแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

(3)  แผนการรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรของทุกวิทยาลัยชุมชน ที่ กําหนดไว้ 
ควรตรวจสอบว่าในแต่ละปีการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่ 

(4)  ให้ตรวจสอบช่ือรายวิชาทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแก้ไขช่ือให้มี
ความหมายใกล้เคียงกัน 



๑๓ 

 
 4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนท้ัง 3 
แห่งให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการแล้ว เห็นว่า รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่กําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเห็นสมควรเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนําข้อมูลลงในระบบ CHECO เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบหลักสูตรต่อไป  
 

    การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี น่าน และตราด แล้วมี

ข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. ภาพรวมของหลักสูตร  
 1.1 การเขียนบริบท มีข้อมูลสถานการณ์ พัฒนาทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและ

วัฒนธรรม แต่ยังขาดประเด็นที่เป็นบริบทของพื้นที่ เช่น ยุทธศาสตร์จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด บริบท ศักยภาพ 
และอัตลักษณ์ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น จึงเสนอให้ทุกวิทยาลัยชุมชนระบุถึงบริบทเฉพาะของพ้ืนที่ให้
ชัดเจน  

 1.2 การเสนอหลักสูตรทุกหลักสูตร ควรวิเคราะห์ต้ังแต่กระบวนการจัดทําหลักสูตร 
แผนการรับนักศึกษา ให้สํารวจความสนใจของผู้เรียน หลักสูตรมีผู้เรียนตามเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ 
ตลอดจนเนื้อหาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลกดิจิทัลที่สามารถเช่ือมโยงกับ
สถาบันอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ ตลอดจนจัดทําตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุง และเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 

 1.3 เสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนปรับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .2) และ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามนโยบายของ 
สภาสถาบัน โดยให้เริ่มจากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในหลักสูตรที่จะเสนอคร้ังต่อ ๆ ไป  

2. ประเด็นอ่ืน ๆ  
  2.1 กรณีของวิทยาลัยชุมชนตราด ให้รายนามของอาจารย์ประจําหลักสูตรของ

วิทยาลัยชุมชนตราดให้มีจํานวนที่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร 
  2.2 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะในประเด็นเดียวกับสภาวิชาการ ดังน้ัน  

ที่ประชุมจึงมีข้อสังเกตให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบว่ามีการดําเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของสภาวิชาการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป 

  2.3 เน่ืองจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ 
ตํ่ากว่าปริญญาเพียงแห่งเดียว ดังน้ัน จึงควรทํางานเชิงรุกในการวางแนวทางการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา โดยเสนอให้ขอทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ปี พ.ศ. 2548 การกําหนดช่ือปริญญา และช่ือหลักสูตร เมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วไม่สอดคล้องกับช่ือ
ที่ใช้ในต่างประเทศ โดยเสนอว่า ควรมีการศึกษาและประมวลการเรียกช่ือหลักสูตรของต่างประเทศ และเมื่อ
แปลเป็นภาษาไทยแล้วควรจะใช้ช่ือหลักสูตรว่าอะไร  

 
มติ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง และขอให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะข้างต้น ประกอบด้วย 



๑๔ 

 
 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 2 หลักสูตร ได้แก่  
 (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
 (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
 วิทยาลัยชุมชนน่าน 2 หลักสูตร  
 (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
 (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
 วิทยาลัยชุมชนตราด 3 หลักสูตร  
 (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
 (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
 (3) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
 วาระที่ 4.4  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
                        - เลื่อนการพิจารณา – 
 
วาระที่ 4.5  เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

สรปุเรื่อง 
1. ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีคําสั่งที่ 113/๒๕58 ลงวันที่ 24 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕58 แต่งต้ัง นายพัฒน์โกศล (โกศล) หนูสมแก้ว ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร ต้ังแต่วันที่ 24 มีนาคม ๒๕58 ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖2 น้ัน 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียน ดังน้ี 
2.1 สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้เสนอตามความในข้อ ๔ (๑) แห่งข้อบังคับสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามความในข้อ ๑ 
(๒) และ (๓) แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ 

ลําดบั ความในข้อบังคบัฯ และแนวปฏบิตัิฯ สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
๑ ข้อ ๔ (๑) ฯ เสนอคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของ 

ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการวิทยาลัย  
ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ไม่เสนอคุณสมบัติอ่ืนฯ 

2 ข้อ  ๑  ประกาศสถาบัน วิทยาลัยชุมชน  เรื่อง  
แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้ อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๒) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน  
(๓) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ จํานวนหน่ึงคน  

 
 
 
(๑) นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ 
 
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม 



๑๕ 

 
  ๒.2 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้แจ้งประวัติความเป็นมา แนวทางการพัฒนา และ
บริบทของวิทยาลัยชุมชน  
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเสนอเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครแล้ว ดังน้ี  

1. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์                     เป็นประธาน 
             (กรรมการสภาสถาบันผูท้รงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง  
              หรือผูท้ีส่ภาสถาบันมอบหมาย จํานวนหน่ึงคน) 

2. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ                               เป็นกรรมการ 
             (กรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนผูท้รงคณุวุฒิ 
               ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน) 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม          เป็นกรรมการ 
             (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่จํานวนหน่ึงคน)  

4. .........................................................         เป็นกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิซึง่สภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเข้าใจ  

                 และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จํานวนหน่ึงคน)  
5. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งน้ีมอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์) 
เสนอช่ือกรรมการลําดับที่ 4 และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร ดังน้ี 

1. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์                     เป็นประธาน 
             (กรรมการสภาสถาบันผูท้รงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง  
              หรือผูท้ีส่ภาสถาบันมอบหมาย จํานวนหน่ึงคน) 

2. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ                               เป็นกรรมการ 
             (กรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนผูท้รงคณุวุฒิ 
               ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน) 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม          เป็นกรรมการ 
             (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่จาํนวนหน่ึงคน)  

4. .........................................................         เป็นกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิซึง่สภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเข้าใจ  

                 และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จํานวนหน่ึงคน)  
5. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งน้ีมอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์) 
เสนอช่ือกรรมการลําดับที่ 4 และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 



๑๖ 

 
วาระที่ 4.6  เรื่อง การขอขยายเวลาการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ 
                             ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 

สรปุเรื่อง 
1. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 5๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๖๑ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยมี
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นประธานกรรมการ เพ่ือดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ตามกฎ และระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้แล้วเสร็จด้วยความบริสุทธ์ิ และ
ยุติธรรม  
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วขอเรียน ดังน้ี  
  2.1 คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 37/๒๕61 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.  
๒๕61 แต่งต้ังให้ นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสด์ิ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ต้ังแต่วันที่ 19 
เมษายน ๒๕61 ซึ่งครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวันในตําแหน่งผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 256๑  
  2.2 ความในข้อ 1.3 แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
กําหนดให้ คณะกรรมการต้องดําเนินการและเสนอผลการประเมินต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันครบกําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน คือ วันที่ 13 พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ แต่เน่ืองจากคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
แต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก จึงไม่สามารถดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ 
ดังน้ัน จึงขอความเห็นชอบเพ่ือให้ขยายเวลาในการดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร อีก 30 วัน คือ ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 
๒๕๖๑  
 

มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการขยายเวลาการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร อีก 30 วัน คือ ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
 
วาระที่ 4.7  เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2561 

สรปุเรื่อง 
1. ด้วยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2560 และ

ปีการศึกษา 2561 ซึ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรองพร้อมเสนอผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และผ่านการกลั่นกรอง/ตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละ
แห่งแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบให้นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้
อนุปริญญาต่อไป  

2. คณะอนุกรรมการกล่ันกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๖1 ได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา “ต้อง



๑๗ 

 
เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรเกณฑ์ขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉล่ีย                
ไม่ตํ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา” จึงเห็นชอบให้
เสนอรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญา จํานวน 236 คน 
รายละเอียดดังน้ี 

1. วิทยาลัยชมุชนแม่ฮ่องสอน  จํานวน  15  คน 
1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  4 คน 

 1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 3 คน 
 1.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 คน 

2. วิทยาลยัชุมชนพิจิตร  จํานวน  15  คน 
 2.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  15 คน 

3. วิทยาลยัชุมชนตาก  จํานวน  4  คน 
 3.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 คน 

4. วิทยาลยัชุมชนบุรรีัมย์  จํานวน  5  คน 
 4.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน 
 4.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 3 คน 
 4.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน 

5. วิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร  จํานวน  3  คน 
 5.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน 
 5.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2 คน 

6. วิทยาลยัชุมชนนราธิวาส  จํานวน  9  คน 
 6.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 1 คน 
 6.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน 
 6.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 1 คน 
 6.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 3 คน 
 6.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 2 คน 

7. วิทยาลยัชุมชนยะลา  จํานวน  11  คน 
 7.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3 คน 
 7.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 3 คน 
 7.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 5 คน 

8. วิทยาลยัชุมชนสตลู จํานวน  8  คน 
 8.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 คน 
 8.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 2 คน 
 8.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 คน 

9. วิทยาลยัชุมชนยโสธร จํานวน  9  คน 
 9.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 คน 
 9.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 6 คน 
 9.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน 
 



๑๘ 

 
10. วิทยาลยัชุมชนพงังา  จํานวน  9  คน 

 10.1 หลักสูตรอนุปรญิญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 คน 
 10.2 หลักสูตรอนุปรญิญา สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ่น 3 คน 
 10.3 หลักสูตรอนุปรญิญา สาขาวิชาการโรงแรม 1 คน 
 10.4 หลักสูตรอนุปรญิญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 คน 

11. วิทยาลยัชุมชนตราด  จํานวน  1  คน 
 11.1 หลักสูตรอนุปรญิญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน 

12. วิทยาลยัชุมชนแพร่  จํานวน  18  คน 
 12.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน 
 12.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 คน 
 12.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน 
 12.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 11 คน 
 12.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 3 คน 

13. วิทยาลยัชุมชนน่าน  จํานวน  129  คน 
   13.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 129 คน 

 

มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบบัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ครั้งที่ 7/2561 จํานวน 236 คน และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบัน 
ลงนามใบอนุปริญญาบัตรต่อไป 
 
วาระที่ 4.8  เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา (วาระลับ) 

- เลื่อนการพิจารณาเน่ืองจากเอกสารไม่สมบูรณ์ - 
 
วาระที่ 4.9 เรื่อง ประเด็นเชิงนโยบาย เรื่อง การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย และ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (เพิ่มเติม) 

 สรุปเรื่อง 
 สืบเน่ืองจากวาระแจ้งเพ่ือทราบในประเด็นเก่ียวกับทิศทางการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทํางาน
ด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุมมีความเห็นว่า เพ่ือให้ 
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถตอบโจทย์ทิศทางการปฏิรูป
ประเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
จึงมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้กําหนดเป็นประเด็นเชิงนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยสรุปได้ดังน้ี  

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรหารือร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แนวทางความเป็นได้ในการจัดทําความร่วมมือในการดําเนินการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
สามารถตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. .... ทั้งน้ี เน่ืองจากสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยเป็นสาขาวิชาที่มีผู้เรียนจํานวนมากเป็นอันดับต้น ๆ ของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจะเป็นจุดเน้นของ



๑๙ 

 
วิทยาลัยชุมชนท่ีจะยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นที่ พ่ึงของชุมชนได้ทั้งในด้านการให้
การศึกษา การพัฒนา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  
  2. การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีผลเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี ที่ประชุมเสนอแนะ ดังน้ี 

2.1 การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง
ควรมีการสํารวจความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนา ทั้งน้ี ระยะเร่งด่วนในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งยังไม่มีงบประมาณรองรับ ให้ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ 
ส่วนหน่ึงมาดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

2.2 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เน่ืองจากมีจํานวนนักศึกษาออกกลางคัน
จํานวนมาก และนักศึกษาส่วนหน่ึงไม่สามารถมาเรียนในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ได้ จึงส่งผลให้นักศึกษามีจํานวน
น้อยลง ดังน้ัน คณะทํางานด้านเน้ือหาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ จึงควรศึกษาและกําหนด
เน้ือหาความเหมาะสมในการผลิตสื่อและรูปแบบจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ให้ปรากฎอยู่ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์หลักสูตรประเภทอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมต้ังแต่เน้ือหา วิธีการจัดกิจกรรม และการประเมินผล โดยให้
มีการทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่กําหนด
ควบคู่กันไปให้เป็นรูปธรรมได้ภายใน 1 ปี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามประเด็นเชิงนโยบายของ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

1. หารือร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวทางความเป็นได้ในการจัดทํา
ความร่วมมือในการดําเนินการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถตอบโจทย์การปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาปฐมวัย 

2. วางแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ 
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั้งน้ี ระยะเร่งด่วนในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งยังไม่มีงบประมาณรองรับ  
ให้วิทยาลัยชุมชนปรับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนหน่ึงมาดําเนินการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

3. ศึกษาและกําหนดเน้ือหาความเหมาะสมในการผลิตสื่อและรูปแบบจัดการเรียน 
การสอนในรูปแบบออนไลน์ในระยะต้น ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หลักสูตร
ประเภทอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมต้ังแต่เน้ือหา วิธีการจัดกิจกรรม และการประเมินผล โดยให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่กําหนดควบคู่กันไปให้เป็น
รูปธรรมได้ภายใน 1 ปี 
 
 
 



๒๐ 

 
วาระที่ 4.10 เรื่อง การกําหนดวันเปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน (เพิ่มเติม) 
 สรุปเรื่อง 
 สืบเน่ืองจากที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะทํางานด้านแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ข้อเสนอแนะให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาประเด็น
การเปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัจจุบันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีผลกระทบกับ
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลกําหนด จึงเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวน
การเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 เป็นเดือนมิถุนายน น้ัน 
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้อภิปรายเก่ียวกับประเด็นดังกล่าวแล้วเห็นว่า ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา 
บางแห่งได้เปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 จากเดือนสิงหาคม เป็นเดือนมิถุนายน เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ดังน้ัน ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรเปลี่ยน
การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 เป็นเดือนมิถุนายน น่าจะมีผลดีต่อการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด  
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของวิทยาลัยชุมชน เป็นเดือน
มิถุนายน 
 
ระเบียบวาระที่ 5 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ที่ประชุมรับทราบ และกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2561  
ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ช้ัน 9 
กระทรวงศกึษาธิการ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑8.0๐ น. 
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