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1. นายถนอม อินทรกําเนิด   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายอุดร ตันติสุนทร   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
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4. นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 
5. นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
6. นายโกศล หนูสมแก้ว ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
7. นายเผด็จ เปล่งปลั่ง วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
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12. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ พร้อมทั้งอนุญาตให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าวด้วย  
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
วาระที ่1.1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง การเข้าเฝ้ารบัเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประธานแจ้งว่า ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสที่พระองค์เสด็จพระราชดําเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดน่าน พระองค์ท่านตรัสถาม 
สองเรื่อง เรื่องแรก เก่ียวกับหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนกําลังทําอยู่ เรื่องที่สอง วิทยาลัยชุมชนใดโดดเด่นที่สุด ซึ่ง
ได้กราบทูลว่าวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแตกต่างกันแล้วแต่บริบทของพื้นที่และความต้องการของประชาชน  
ในประเด็นน้ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความเห็นว่า วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งควรพยายามค้นหาตนเองว่า 
มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านใด 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.1.2 เรื่อง การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ ์

ประธานแจ้งว่า ในโอกาสที่เข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี ท่านฝากให้ดูแลเร่ืองการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่ยังมี
ประชาชนยากจนจํานวนมากและขาดโอกาสการเข้าถึงการศึกษา มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทําการเกษตร และมีบางพ้ืนที่
เป็นภูเขาทําให้ยากต่อการเดินทาง จึงขอให้การประชุมคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ์การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน 
และคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ ณ จังหวัดชุมพร และสุโขทัย ซึ่งมี  
ดร.ถนอม อินทรกําเนิด และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน ได้พิจารณาในประเด็นน้ีด้วย 
 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
ในโอกาสที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไปเป็นประธานเปิดสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชนบ้านฟองใต้ อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้ร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์แล้ว ท่านให้ความสนใจและเห็นว่า เป็นโอกาสของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ 



    

เน่ืองจากมีอาคารสถานท่ีที่เป็นโรงเรียนที่ปิดทําการแล้ว  และเป็นสถานท่ีที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ดังน้ัน 
การต้ังวิทยาลัยชุมชนจึงสามารถเป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบโจทย์ของจังหวัดได้ดี และขับเคลื่อนทิศทางของ
จังหวัดได้ ทั้งน้ี จังหวัดจะผลักดันเรื่องน้ีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของจังหวัดและจะเสนอมายัง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนตามลําดับต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.1.3 เรื่อง หลักสูตร Digital Marketing 

ประธานแจ้งว่า ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Marketing ณ วิทยาลัย
ชุมชนน่าน มีบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และพิจิตร 
เข้าร่วมโครงการฯ โดยวิทยาลัยชุมชนน่านได้ยกร่างหลักสูตรระยะสั้นด้าน Digital Marketing จํานวน 2 
หลักสูตร อย่างไรก็ตาม การจัดทําหลักสูตรดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพ่ือเจราจาหาแนวทางความร่วมมือ
ในการจัดทําหลักสูตร การพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางด้าน Digital Marketing เมื่อวันที่ 
31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมหารือของสถาบันวิทยาลัยชุมชนนําโดย
นายกสภาสถาบัน (นางสิริกร มณีรินทร์) และมหาวิทยาลัยศรีปทุม นําโดย รองอธิการบดี (ผศ.ดร.วิรัช  
เลิศไพฑูรย์พัฒน์) สรุปประเด็นความร่วมมือที่จะดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี 

๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้าน Digital 
Marketing โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะออกแบบเน้ือหา (Content) ต้ั งแต่ขั้น พ้ืนฐานจนถึงระดับ 
ขั้นปฏิบัติงานได้จริง และให้วิทยาลัยชุมชนนําไปจัดทําเป็นหลักสูตรในแต่ละระดับให้เหมาะสมกับความต้องการ 
พ้ืนฐานของผู้เรียน และบริบทในแต่ละพ้ืนที่ 

๒. มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความร่วมมือในการพัฒนาครูผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับอาจารย์
มหาวิทยาลัย 

๓. มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยใช้วิธีการเทียบโอนหน่วยกิต 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.1.4 เรื่อง ความก้าวหนา้การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา 

ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมี นายแพทย์จรัส  
สุวรรณเวลา เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาและ 
ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษาแล้ว ซึ่งจะได้นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ตามข้ันตอนต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 



    

วาระที ่1.2 เรื่องทีเ่ลขานกุารแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1  เรื่อง การนาํเสนอการดําเนนิงานของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี พิจิตร สมุทรสาคร ตราด  

      และสระแก้ว 

  สรปุเรื่อง 
 การประชุมสภาสถาบันในคร้ังน้ีมีวิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคกลางมาร่วมประชุมเพ่ือแสดงผล
การดําเนินงาน ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี สมุทรสาคร ตราด และสระแก้ว แต่เน่ืองจากยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้แบ่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ภาค ซึ่งวิทยาลัยชุมชนในกลุ่มภาคกลางเดิมที่อยู่ในจังหวัดของแต่ละภาค
ต้องทําแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคซึ่งมีทิศทางการพัฒนา ดังน้ี 

1. ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ คือ พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงเช่ือมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (จังหวัดอุทัยธานีและพิจิตร) 

2. ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง คือ พัฒนาเป็นพัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และ
ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง (จังหวัดสมุทรสาคร) 

3. ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก คือ พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันนําของอาเซียน 
(จังหวัดตราดและสระแก้ว) 
 ผู้อํานวยการ/ผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี สมุทรสาคร ตราด และสระแก้ว ได้นําเสนอ
การดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวและประเด็นอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบและเสนอแนะ โดยสรุปได้ ดังน้ี 
 

วชช. การดาํเนินงานจุดเน้น/ศกัยภาพของพืน้ที ่ อุปสรรค/ข้อจํากดั ข้อเสนอแนะ 
อุทัยธานี � การดําเนินงานจัดการศึกษาเช่นเดียวกับ 

วชช.อ่ืน ๆ และมีหลักสูตร ปวส. ปวช. ที่
แตกต่างจาก 18 วิทยาลัย  

� โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน 
นักศึกษา ปวช. เช่น พัดลมระบายควัน  

� โค รงก าร  Fix it Community Unit เพ่ื อ
ให้บริการแก่ชุมชน 

� กิจกรรมการสร้างคุณ ธรรม  จริยธรรม 
นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน 

� การส่งเสริมอบรมวิชาชีพและบริการวิชาการ  
� การวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้  
� การบริการวิชาการรูปแบบการจัดการความรู้

เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  
� การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
� พัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

- - 

สมุทรสาคร � ได้รับจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด วงเงิน 0.8000 ล้านบาท 
เพ่ือดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง เส้นทาง

บุ ค ล า ก ร มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้
ขาดความเช่ียวชาญใน

ค ว ร มี น โย บ า ย
ป ร ะ ส าน ค ว า ม
ร่ ว ม มื อ กั บ



    

วชช. การดาํเนินงานจุดเน้น/ศกัยภาพของพืน้ที ่ อุปสรรค/ข้อจํากดั ข้อเสนอแนะ 
อาหารท้องถิ่นและความมั่นคงทางอาหาร
ของชุ มชนชายฝั่ ง อ่ าว ตั ว  ก . จั งห วั ด
สมุทรสาคร แบบสังคมออนไลน์  

� จัดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการในจั งหวัด อาทิ  จัด
หลักสูตรอนุปริญญาเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
สถานประกอบการ (in house) ลดปัญหา
การออกกลางคันของนักศึกษา พัฒนา
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
ฝึกอบรมภาษาพม่าให้กับแรงงานไทย และ
ภาษาไทยให้กับแรงงานพม่า เพ่ือลดปัญหา
ข้อผิดพลาดในการทํางาน  

� ร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานกับ
โรงเรียนและสถานประกอบการในพ้ืนที่ โดย
การจัดหลักสูตรเตรียมอาชีพอุตสาหกรรม
ให้แก่นักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อ  

� พัฒนาศักยภาพชุมชน ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในพ้ืนที่ อาทิ การทํา
นาเกลื อบนแผ่ นพลาส ติ ก  สปาเกลื อ  
การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์มะพร้าว  
การแปรรูปสมุนไพร ฯลฯ  

ก ารทํ า ง าน ร่ ว ม กั บ
ชุมชนอย่ างต่ อ เน่ื อง 
แก้ไขโดย ประสานความ
ร่ ว ม มื อ กั บ อ งค์ ก ร
เครือข่าย ทุกภาคส่วน
ของจังหวัดเพ่ือให้เกิด
ความต่อเน่ื องในการ
ทํางานร่วมกับวิทยาลัย 

หน่ วยงานระดับ
กรมของกระทรวง
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
นโยบายและแผน
บู รณ าการระดับ
พ้ืนที่  

ตราด � กําหนดวิสัยทัศน์ ภายในปี 2562 วิทยาลัย
ชุมชนตราดมุ่งจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาและการมีส่วนร่วม 
เพ่ือยกระดับท้องถิ่นตราดให้เข้าสู่สังคม
สากลได้รับการยอมรับ พร้อมรับการเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด 

� ปัจจุบันจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 5 
สาขาวิชา 1) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
2) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4) สาขาวิชาการบัญชี  
5) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

� การพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดตราด มี
โครงการสําคัญ ๆ ได้แก่  
 

การลดลงของจํานวน
ผู้ เ รี ย น ห ลั ก สู ต ร
อนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนตราดดําเนินการ
วางแผนจัดทําหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร หลักสูตร
ประกาศนียบัตร ให้มี
ความหลากหลาย และ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการ เช่น หลักสูตร
ปฐมวัย หลักสูตรการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

- 



    

วชช. การดาํเนินงานจุดเน้น/ศกัยภาพของพืน้ที ่ อุปสรรค/ข้อจํากดั ข้อเสนอแนะ 
� การศึกษาปัจจัยการปลูกปาล์มนํ้ามัน 2 

ช่วงวัย  
� โครงการจัดการความรู้ด้านการแปรรูป

จากผลผลิตของชุมชน 
� โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้าน
แหลมมะขาม  อํ า เภอแหลม งอบ 
จังหวัดตราด 

� โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอ่าว
ใหญ่ อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

� การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพ่ือ
รองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

� การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ 

� งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก  
� เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  :

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย มี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 

� สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดตราด : โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตผู้สูงอายุ “ส่งเสริมอาชีพ 
ถ่ายทอดภูมิปัญญา” ดําเนินการภายใต้ 
“โครงการรวมพลังรัก พัฒนาความ
เข้มแข็งครบครัวและชุมชน สร้างเมือง
ตราดเป็นสุข” 

� กระทรวงวิทยาศาสตร์ : โครงการ
บ ริ ก า ร ใ ห้ คํ าป รึ ก ษ าแ ล ะ ข้ อ มู ล
เทคโนโลยี 

� ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
� ผู้ ใหญ่ สุ เทพ  บุญ เพียร ผู้ นํ าชุมชน 

รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น (รางวัลแหนบ
ทองคํา) 

� กลุ่มจิตอาสาวิทยาลัย ชุมชนตราด 
รางวัลป้ันฝัน เดอะบัณฑิต สองปีซ้อน 
 



    

วชช. การดาํเนินงานจุดเน้น/ศกัยภาพของพืน้ที ่ อุปสรรค/ข้อจํากดั ข้อเสนอแนะ 
� วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม กลุ่มจิตอาสา

พัฒนาการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน 
สระแก้ว � การดําเนินงานตามนโยบายสภาวิทยาลัย

ชุมชนที่สําคัญ คือ  
� จัดต้ังศูนย์ภาษาเพื่อให้มีความพร้อมใน

การถ่ายทอดสําหรับผู้สนใจได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

� จัดทําหลักสูตรการรับชําระเงินผ่าน
ระบบ QR CODE ให้กับผู้ประกอบการ
รายย่อย 

� พัฒนาอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้ผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนบัญชีคนจน โดยทํางานร่วมกับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบทุก ๆ ภาคส่วน 
ซึ่งมีความพร้อมด้านหลักสูตรต่าง ๆ
รองรับแล้วกว่า 86 หลักสูตร  

� นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
สถาบันวิทยาลัยชุมชนแลว้ ในปี พ.ศ. 2561 
มีงบประมาณที่ได้รับจากเครือข่ายภาคส่วน
ต่าง ๆ  ได้แ ก่  งบประมาณจากจังห วัด
สระแก้วเพ่ือพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด 8 โครงการ วงเงิน 2.8884 ล้าน
บาท และอยู่ระหว่างอนุมั ติ 3 โครงการ 
วงเงิน  0 .5323  ล้ านบาท  เครือข่ าย
อุ ด ม ศึ ก ษ า ภ าค ต ะ วั น อ อ ก ดํ า เนิ น
โครงการวิจัย 2 โครงการ วงเงิน 1.3600 
ล้านบาท  

� ผลงานที่ เป็นความภาคภูมิใจ วชช. อาทิ 
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศในการแข่งขัน
ห ลั ก สู ต ร  Microsoft Office Specialist 
Certificate รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 3 ชุด
ความรู้ กิน ได้  ศูน ย์แสดงและจํ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ วชช. (SKCC Outlet) สถาบัน
เกษตรอินทรี ย์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
เป็นต้น 

- - 

 
 
 



    

  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  ที่ประชุมได้มีการอภิปราย โดยมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนเพ่ิมเติม อาทิ (1) ในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอุตสาหกรรมที่มีแรงงานต่างชาติจํานวนมาก วิทยาลัยชุมชนควรจัด
กิจรรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยสําหรับแรงงานต่างด้าวเพ่ือให้เกิดความรักในท้องถิ่น และ
พัฒนาทักษะ คุณภาพของแรงงานไทยเพ่ือให้ได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น (2) จังหวัดตราด (เกาะช้าง) ได้รับความสนใจจาก
นักลงทุนต่างชาติเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชนตราดควรเข้าไปเสริม/สนับสนุนหลักสูตรต่าง ๆ ได้ โดยควร
มีการศึกษา/วิเคราะห์ต้นทุนของสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด  และกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ี อาจจะจัดทํา
หลักสูตรที่เก่ียวกับเส้นทางธรรมชาติไทย-กัมพูชา-เวียดนาม นํามาร้อยเรียงเรื่องราวท้ังประวัติศาสตร์ อาชีพ และ
ภาษา (3) แนวโน้มของการได้รับงบประมาณจากจังหวัด องค์กรและเครือข่าย ของแต่ละวิทยาลัยชุมชนจากการ
รายงานการดําเนินงานข้างต้นเป็นแนวโน้มที่ดี มีการทํางานในลักษณะบูรณาการเชิงพ้ืนที่ (Area - based) มากขึ้น 
ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชนควรมีการวาง positioning เพ่ือกําหนดจุดแข็งที่เป็นศักยภาพ พร้อมที่จะเสนอหรือจัดทํา
งบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนแหล่งงบประมาณหรือทรัพยากรจากแผนพัฒนาภาค/ยุทธศาสตร์จังหวัดหรือ
กลุ่มจังหวัด  
 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.2  เรื่อง การตรวจสอบงบการเงินสถาบันวิทยาลัยชุมชน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

  สรุปเรื่อง 
ด้วยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินสถาบันวิทยาลัยชุมชนสําหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 แล้วมีข้อสังเกตจากการตรวจสอบการเงิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  
 ในการน้ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งวิทยาลัยชุมชนเพ่ือดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว และจะขี้แจงสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ทราบต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที ่1/2561  
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 9 
มกราคม 2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ งได้เวียนแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 1/2561  
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 
 



    

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

ตามที่ สภาสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน  ได้มีการประชุมพิจารณาและมีม ติ เก่ียวกับ 
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ น้ัน  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง ผู้สาํเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ของวิทยาลัยชุมชนตาก 
  สรุปเรื่อง 

๑.  เน่ืองจากมีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตร ๓ ปี ของวิทยาลัยชุมชนตาก ประสบปัญหาในการบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ในตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุขในจังหวัดต่าง ๆ จํานวนหน่ึง เน่ืองจาก
กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เพราะมาตรฐานกําหนดตําแหน่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมิได้กําหนดระดับคุณวุฒิอนุปริญญาไว้ จึงไม่สามารถจ้างงานได้ และมีผู้สําเร็จการศึกษา ได้ฟ้องร้อง
ต่อศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองมีคําพิพากษาปกครองที่เก่ียวข้องกับคุณวุฒิ โดยตัดสินว่าผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนตาก มิได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งในขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 ๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือช้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกับคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ความ
ละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตาก ได้ดําเนินการจัดประชุมนิเทศและ
ติดตามเพ่ือช้ีแจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน (หลักสูตร ๑ ปี) ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
ณ วิทยาลัยชุมชนตาก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๘๐ คน ประกอบด้วย ๑) ผู้บริหารและบุคลากรของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๔ คน  ๒) ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน ๑๐ คน   
๓) อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร จํานวน ๕ คน  4) สาธารณสุขอําเภอแม่สอด และ
สาธารณสุขจังหวัด จํานวน ๒ คน 5) ศิษย์เก่าที่อยู่ในจังหวัดตาก และเดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย 
พิษณุโลก กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี จํานวน ๔๙ คนและ 6) นักศึกษาปัจจุบัน จํานวน ๑๒ คน 
 4. ในการประชุมฯ ผู้สําเร็จการศึกษาที่ประสบปัญหาในการบรรจุเข้ารับราชการและ 
การถูกเลิกจ้าง เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ร่วมกับ
สาธารณสุขอําเภอ ตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัด และผู้สอน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น และการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณสุขที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่  นอกจากน้ีวิทยาลัยชุมชน
ตากได้ช้ีแจงและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา นําเสนอโดย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก และนางสาวชมภู ไชยวงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รวมทั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นําเสนอกระบวนการในการรับทราบ/



    

รับรองหลักสูตร และการรับรองคุณวุฒิ พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดการรับรองคุณวุฒิอนุปริญญา และการให้
ความช่วยเหลือและการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และผู้อํานวยการ 
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย  
 5. ผลการประชุมฯ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  5.๑ เรื่องการฟ้องร้องต้องรอให้ศาลปกครองสูงสุดตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุด หน่วยงาน
สาธารณสุขจึงจะดําเนินการในเรื่องการบรรจุหรือจ้างงาน และให้การช่วยเหลือต่อไป  
  5.๒  ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ในกลุ่มภาคเหนือเขต 2 ของกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จํานวน ๒ คน  
ซึ่งมีอัตราว่างที่รับบรรจุจํานวน ๕๘ อัตรา มีผู้สมัครสอบมากกว่า ๓๐๐ คน มีผู้สอบผ่านเพียง ๔ คนเท่าน้ัน ซึ่ง 
๒ ใน ๔ เป็นผู้สําเร็จการศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนตาก และอีก ๒ คนเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีในการเข้าสอบ โดยทั้ง ๒ คน ได้รับการบรรจุและ
แต่งต้ังและให้เริ่มปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ น้ี 
  5.๓ อาจารย์ผู้สอนและสาธารณสุขอําเภอ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสอนและเป็นผู้ใช้
บัณฑิต (อนุปริญญา) เห็นว่าผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนตากมีสมรรถนะพิเศษ ที่ผู้สําเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอ่ืน ๆ ไม่มี คือ “สมรรถนะด้านหัตถการ” เช่น 
การฉีดยา ซึ่งมีความจําเป็นต้องมีในการทํางานในเขตห่างไกลและรอยต่อชายแดน เพราะมีหมอและพยาบาล
จํานวนจํากัด 
  5.๔ ผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนตากใช้ 
วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาไปเทียบโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งต้องศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรดังกล่าวอีกจํานวน ๑๔ ชุดวิชา (๘๔ หน่วยกิต) ใช้เวลา
ศึกษาประมาณ ๒ ปีครึ่ง และมหาวิทยาลัยรามคําแหง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ซึ่งเทียบโอนได้จํานวน ๖๓ หน่วยกิต 
 6. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือช้ีแจงเก่ียวกับการดําเนินการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ ว่า “การดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันที่ส่วนราชการแต่งต้ังจะ
เป็นผู้พิจารณากําหนดหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่เปิดสอบ อย่างไรก็ดี หากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการดําเนินการสอบแข่งขัน จะได้นําเรื่องการเพ่ิมคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทท่ัวไป เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข่งขันพิจารณาต่อไป”   
 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 ที่ประชุมได้มีการอภิปราย โดยมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเกี่ยวกับผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน โดยให้วิทยาลัยชุมชนที่เปิดหลักสูตรดังกล่าว หามาตรการและแนวทางช่วยเหลือสําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล พรประภา) ซึ่งอยู่ใน
คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการคณะที่ 1 ด้านการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จะนําเรื่องน้ีเข้าหารือที่ประชุม เพ่ือหาทางช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง 
นอกจากน้ีผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ช้ีแจงว่ากรณีน้ีอาจเป็นอํานาจในการกําหนด



    

คุณสมบัติการสอบแข่งขันของกระทรวงสาธารณสุขเอง ดังน้ันอาจจะต้องมีการหารือกันในระดับกระทรวง
เพ่ือให้มีการเปิดกว้างด้านคุณสมบัติการสอบแข่งขัน 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพือ่พิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา 
  สรุปเรื่อง 

๑. ด้วยวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้นําหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ไปปรับปรุงตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านความเห็นชอบ
ของสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๕/2560 เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 2560 
   2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และตรวจสอบ
หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลาแล้ว เห็นว่าวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตามเง่ือนไข 
ที่ กําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ .ศ . ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ซึ่งสภาวิชาการได้มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

(๑) การเขียนปรัชญาของหลักสูตรควรเขียนแบบเน้นจุดมุ่งหมาย มีความกระชับ ไม่
ควรยาวจนเกินไป  

(๒) หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อ ๒ ให้แก้ไขคําว่า “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” เป็น 
“ผู้เรียนเป็นสําคัญ” 

(๓) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้ตัดข้อ “๒.๒.๔ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน” ออก  

(๔) การเขียนปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและกลยุทธ์ในการดําเนินการแก้ปัญหา/
ข้อจํากัดของนักศึกษา ควรเขียนให้สัมพันธ์กัน  

(๕) ให้ เพ่ิมเติมหัวข้อความสําคัญของหลักสูตรในหมวดที่  ๒  หัวข้อ  ปรัชญา 
ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

(๖) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรมีรายวิชาที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น 
(๗) การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรเขียนให้ครอบคลุมให้ครบทั้ง ๓ ด้าน 

ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และต้องมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Learning - Outcome) ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  

(๘) การเขียนรายละเอียดของหลักสูตรในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและคําอธิบาย
รายวิชาควรเขียนให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และให้ตัดคําว่า “ศึกษา” ในคําขึ้นต้นของคําอธิบายรายวิชาออก 

(๙) การเขียน Curriculum Mapping ทุกรายวิชาควรมีจุดดํา อย่างน้อยด้านละ ๑ 
จุด เพราะหากหลักสูตรกําหนดความรับผิดชอบหลักไว้มาก อาจจะทําให้ผู้สอนนําไปจัดการเรียนการสอน 
ได้ยากขึ้น  

(๑๐) ให้ตรวจสอบและแก้ไขคําผิดให้ถูกต้อง 



    

และมีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนยะลา ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมในส่วนที่แก้ไขได้ และเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
  3. วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ดําเนินการแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ 
ของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย  
ได้วิเคราะห์และตรวจสอบ หลักสูตรที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
เห็นว่าวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตามเง่ือนไขที่กําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และแก้ไขช่ือหลักสูตรอนุปริญญาให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว 

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๐) ของวิทยาลัยชุมชนยะลาแล้ว  มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ควรกําหนดสมรรถนะที่มีลักษณะเด่นของหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน เช่น วิทยาลัยชุมชนตาก มีสมรรถนะด้านหัตถการ เช่น การฉีดยา ซึ่งมีความจําเป็นในการทํางานในเขต
พ้ืนที่ห่างไกลและรอยต่อชายแดน เน่ืองจากมีหมอและพยาบาลจํานวนจํากัด ดังน้ันวิทยาลัยชุมชนยะลาควร
กําหนดสมรรถนะที่มีลักษณะเด่นของหลักสูตรและให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดด้วย 

2. คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์พิเศษผู้สอนควรสัมพันธ์กับรายวิชา/สาขาวิชาที่สอน เช่น 
วิชาการวินิจฉัยผู้ป่วย ควรกําหนดให้แพทย์มาสอน  วิชาการฟ้ืนฟูสภาพ ควรกําหนดให้นักกายภาพบําบัดมา
สอน  วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ควรกําหนดให้เทคนิคการแพทย์มาสอน วิชาเภสัชวิทยาควรกําหนดให้
เภสัชกรมาสอน  

3. ด้านวิชาประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ควรกําหนดสถานที่ฝึกงานท่ีได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานต่าง ๆ  

 
 มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ของวิทยาลัยชุมชนยะลา 
 
วาระที่ 4.2 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

1. กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖  ข้อ ๑๓ กําหนดให้มีสภาวิชาการภายในวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลผู้ชํานาญ
หรือเช่ียวชาญงานวิชาการของวิทยาลัยชุมชนทั้งระบบ โดยมีอํานาจหน้าที่ ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่
สภาวิทยาลัยและผู้อํานวยการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน คุณภาพการศึกษา การเปิดสาขาวิชา  
การเปิดหลักสูตร และการดําเนินงานของหน่วยจัดการศึกษา ซึ่งให้สภาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ 
ประกอบไปด้วย ผู้อํานวยการเป็นประธานกรรมการ  และกรรมการซึ่งแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจัดทําเป็น
ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน   



    

2. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑1 
เมษายน ๒๕๕๘ มิได้บัญญัติให้มีสภาวิชาการในวิทยาลัยชุมชน แต่กําหนดให้มีสภาวิชาการอยู่ที่สํานักงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณา ในประเด็นดังกล่าวแล้วเห็นว่า วิทยาลัยชุมชนจําเป็นต้องมีอนุกรรมการ 
สภาวิชาการ เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านวิชาการแก่สภาวิทยาลัยและผู้อํานวยการ ซึ่งเป็น
การกระจายอํานาจให้พ้ืนที่ด้วย    

3. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2560  เสนอต่อสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ 12 
กันยายน พ.ศ. 2560 โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งแนวปฏิบัติในการดําเนินการสรรหาอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชน โดยให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน 9 
คน ประกอบด้วย 

 (1) ประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการวิทยาลัย 
  (2) รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ซึ่งสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทางด้านวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือเคยปฏิบัติงานด้านวิชาการ หรือปฏิบัติงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
จํานวนหน่ึงคน 
 (3) อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐาน
การศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผล
การศึกษา จํานวนสามคน 
 (4) อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน จํานวนสองคน 
 (5) อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัย จํานวน 1 คนและ
ผู้สอนพิเศษจํานวน 1 คน ที่แต่งต้ังตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
 (6) รองผู้อํานวยการวิทยาลัยที่ผู้ อํานวยการวิทยาลัยมอบหมาย เป็นเลขานุการ
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย และผู้อํานวยการสํานักวิชาการเป็นผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย 
 ทั้งน้ีให้มีคุณสมบัติและอํานาจหน้าที่ตามข้อกําหนดของข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน และเสนอต่อสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณา 

4. วิทยาลัยชุมชน 18 แห่งได้ดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน ๑๘ 
แห่ง ประกอบด้วย  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลําภู สระแก้ว อุทัยธานี นราธิวาส 
ยะลา ปัตตานี สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด แพร่ สงขลา และน่าน  

5. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน การประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 
ธันวาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๑๘ วิทยาลัย ได้แก่ 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลําภู สระแก้ว อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล 



    

สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด แพร่ สงขลา และน่าน โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูล โดยเฉพาะคุณวุฒิ และช่ือสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ก่อนนําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

6. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยได้ตรวจสอบเอกสารและ
ข้อมูลรายบุคคลของอนุกรรมการวิชาการทั้ง 18 วิทยาลัยชุมชนแล้ว  

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณารายช่ือคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1. การสรรหาอนุกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
2. ข้อเสนอแนะด้านองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ  

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
1. ประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชน 

ให้ แ ต่ ง ต้ั ง โดย ตํ าแหน่ งผู้ อํ าน วยการ
วิทยาลัยชุมชน  

เม่ือมีการเปลี่ยนผู้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ท่ีมาแทนสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าวได้ทันที 

2 . รองประธานอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน 

ให้ แ ต่ ง ต้ั งจากผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก
ทางด้านวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา 
หรือเคยปฏิบั ติ งาน ด้านวิชาการ หรือ
ปฏิบัติงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา  
 

เพ่ื อ ให้ หลั กสู ต ร เชื่ อ ม โยงกั บ
สํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชน 

ให้แต่งต้ังโดยตําแหน่งรองผู้ อํานวยการ
วิทยาลัยท่ีผู้อํานวยการวิทยาลัยมอบหมาย 

เม่ือมีการเปลี่ยนผู้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ท่ีมาแทนสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าวได้ทันที 

4. ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน 

ให้แต่งต้ังโดยตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก
วิชาการ 

เม่ือมีการเปลี่ยนผู้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ท่ีมาแทนสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าวได้ทันที 

๓. มอบสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนองค์ประกอบของอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยกําหนดให้รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทางด้านวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา หรือเคยปฏิบัติงานด้านวิชาการ หรือปฏิบัติงาน
สอนในสถาบันอุดมศึกษา 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๑๘ แห่ง และให้
ความเห็นชอบแต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนต่อไป 
 
วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการคดัเลือกกรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผูแ้ทนภาคเอกชน 
  สรปุเรื่อง 

๑. นายภูมินทร์ หะรินสุต  กรรมการสภาสถาบันซึ่ งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบัน   

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๐  เมื่อ วันที่  ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก



    

ผู้แทนภาคเอกชนแทนตําแหน่งที่ว่างลง จํานวน ๑ ตําแหน่ง  โดยมอบหมายให้ นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์ 
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และนายชุมพล  พรประภา เป็นกรรมการสรรหาซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ัง  

3. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ได้
ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทนตําแหน่งที่
ว่างลง ๑ ตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย 
ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจํา พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเลือก นายสุรพล  โอภาสเสถียร 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด (เครดิตบูโร) เป็นกรรมการสภาสถาบัน
ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน   

 
มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบนายสุรพล โอภาสเสถียร เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะดําเนินการเสนอนายกสภาสถาบันแต่งต้ังต่อไป 
  
วาระที่ 4.4 เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
 สรุปเรื่อง 

1. ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ 62/๒๕๖๐ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ 
ธรรมเมธา เป็นประธานกรรมการ เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี  
 2. คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้ดําเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว  
  3. การเสนอขอขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดให้ 
“การสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังจากสภาสถาบัน” คือ วันที่ 22 มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดําเนินการสรรหา
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มกราคม 256๑ ประกอบกับคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี แต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก จึงขอความเห็นชอบเพ่ือให้ขยายเวลาในการดําเนินการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ถึงวันที่ 30 มกราคม 256๑ 
   
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ถึงวันที่ 
30 มกราคม 256๑ 
  2. เห็นชอบให้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดํารงรักษ์ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
 
 



    

วาระที่ 4.5 เรื่อง ผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 
สตูล และอุทัยธานี 

  สรุปเรื่อง 
1. ตามที่สภาสถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
 1.1 คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 59/๒๕๖๐ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 
 1.2 คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 60/๒๕๖๐ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล  
 1.3 คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 61/๒๕๖๐ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง สตูล และอุทัยธานี ได้ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดไว้ในประกาศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้สืบหาข้อมูลจากสภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของ
วิทยาลัยชุมชน และพิจารณาจากหลักฐานตามแบบประเมิน การประเมินผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 3 
แห่ง มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนด  
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายปรารมณ์ นาคบํารุง นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ และนายอัครวงศ์ 
บารมีธนเศรษฐ์ ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  
 
วาระที่ 4.6 เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/25๖1 
 สรุปเรื่อง 

1.  ตามท่ีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ในมาตรา ๑๘ (๕) สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
และ มาตรา ๔๖ สถาบันมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหน่ึงในสาขาวิชาที่มีการสอน
ในสถาบันได้ ดังต่อไปน้ี 
 (๑)  อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
  (๒)  ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม 

2. ขณะน้ีมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนท่ีเรียนครบตาม
หลักสูตรและได้รับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  โดยผ่านการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบความถูกต้อง จากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบให้
นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญาต่อไป 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามท่ี
ผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง และลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว  
จํานวน 72 คน เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 



    

4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
ของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม ๒๕๖1 ได้พิจารณากลั่นกรองและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 8 แห่ง จํานวน 72 คน แล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548   
ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรเกณฑ์ 
ขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน 72 คน รายละเอียดดังน้ี 

1. วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน ๑ คน  
๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 1 คน 

 2. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน ๒ คน 
2.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน 

๓. วิทยาลัยชุมชนยะลา จํานวน 3 คน  
3.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 คน 
3.๒ หลักสูตรอนุปริญญา เทคโนโลยีการเกษตร 2 คน 

4. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จํานวน ๔ คน 
4.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน 
4.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน 
4.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 1 คน 

5. วิทยาลัยชุมชนระนอง จํานวน ๕ คน 
5.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 คน 
5.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน 
5.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2 คน 

6. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จํานวน 14 คน 
6.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน 
6.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ๑3 คน 

7. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จํานวน 15 คน 
7.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๑๔ คน 
7.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ คน 

   8. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จํานวน 28 คน 
           8.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ๒๘ คน 

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/25๖1  
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 72 คน เพ่ือสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญา
ต่อไป  
 
 
 
 



    

ระเบียบวาระท่ี 5 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 5.1 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ .ศ . .... ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเร่ืองเร่งด่วน และเข้าสู่ 
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในเดือนเมษายน 2561  
กองทุนฯ มีสถานะเป็นนิติบุคคลช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา 
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ โดยรัฐบาลประเดิมทุนให้ 1,000 ล้านบาท พร้อมเงินอุดหนุนที่ 
รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณแผ่นดินในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา และเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งเงินบริจาคที่หักภาษีได้ 2 เท่า  
 เป้าหมายของกองทุนฯ มี 3 ประเด็น (1) การจัดทําฐานข้อมูล สถานะความเหล่ือมล้ําใน
การเข้าสู่การศึกษาของไทย  มีความน่าเช่ือถือ สามารถวิเคราะห์ช้ีเป้า และวางยุทธศาสตร์ที่จะแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ําได้ (2) เสริมพลังให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ดําเนินการเรื่องน้ี เช่น การสนับสนุนเม็ดเงินให้องค์กรที่
เข้ามาช่วยแก้ปัญหา (3) กองทุนฯ จะต้องมีกลไกการประเมินผลที่ดี ว่าดําเนินแล้วได้ผลหรือไม่   
 ดังน้ัน ที่ประชุมเสนอให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือเตรียมการรองรับร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... โดยมีกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
(นายชุมพล พรประภา) เป็นประธานอนุกรรมการ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสีลาภรณ์ บัวสาย) เป็น
อนุกรรมการ และกรรมการสภาสถาบันผู้แทนภาคเอกชน (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) เป็นอนุกรรมการ 
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตามที่เหมาะสม เป็นอนุกรรมการ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 
และเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 
 
วาระที่ 5.2 เรื่อง แนวทางการจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบันที่มา
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี เก่ียวกับการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร ทั้งน้ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะได้รวบรวม 
ผลความคิดเห็นแล้ว จะนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 สําหรับการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่ละคร้ังมีเรื่องที่พิจารณาในเชิงนโยบาย
น้อย ดังน้ัน ควรกําหนดการประชุมให้มีการพิจารณาตามวาระปกติ 2 ครั้ง ตามด้วยการพิจารณาวาระเชิง
นโยบาย 1 ครั้ง หรือการพิจารณาวาระเชิงนโยบายอาจจัดให้มีอยู่ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สัญจร 
 ทั้งน้ี ควรมีการกําหนดให้กรรมการสภาสถาบันเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่วิทยาลัย
ชุมชน โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มวิทยาลัยชุมชนต่อกรรมการสภาสถาบัน 1 ท่าน  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



    

วาระที่ 5.3 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ประธานกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่  3/2561 ในวันที่ 
6  มีนาคม  2561 เวลา 13 .30น . ณ  สถาบัน วิทยาลัย ชุมชน  อาคารรัชมั งคลาภิ เษก  2  ช้ัน  9 
กระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑3.0๐ น. 
   
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                  
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                          นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


