
    

รายงานการประชุม 
สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 3/๒๕61 
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 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. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอุดร ตันติสุนทร  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
8. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

(นายธานินทร์ ริ้วธงชัย แทน) 
9. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา แทน) 
10. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

  (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์   
  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน) 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 
12. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
13. นายเจริญชัย วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
4. นายสุรพล โอภาสเสถียร  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
5. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ    กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 
6. นายพล เสาะสุวรรณ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
 
 



    

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. นายนําชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
6. นางชนิกา นํ้าเพชร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นางสาวสุธิมา เทียนงาม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
วาระที ่1.1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง นโยบายการจัดต้ังวิทยาลยัชุมชนแหง่ใหม่ 

ประธานแจ้งว่า ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับทราบนโยบายในการขอจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และมีมติมอบหมายคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ์การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน 
และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดชุมพร โดยมีกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายถนอม อินทรกําเนิด และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน น้ัน การประชุม
ในวันน้ีจะมีวาระเสนอรายงานความก้าวหน้า และพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน 
ด้วย 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที ่1.2 เรื่องทีเ่ลขานกุารแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1  เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลยัชุมชนในชว่งเดือน 

      กุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2561 

  สรปุเรื่อง 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ดังน้ี 

1. การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2561 และการตรวจเย่ียมการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 – 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  



    

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัย 
วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ 

3. พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕8 – 2559 
3.1 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี วันที่ ๒7 มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

โดยมี นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธี 
3.2 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ โดย

มีผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย สุปิงคลัด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี 
3.3 วิทยาลัยชุมชนตาก วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1  ณ วิทยาลัยชุมชนตาก โดยมี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.2  เรื่อง ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  สรุปเรื่อง 
 ๑.  สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กําหนดให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งต้องประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปี และได้กําหนดมาตรการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย
เทียบเคียงกระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด ดังน้ี 
 ๑.๑ รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 255๙ 
วิทยาลัยต้องส่งรายงานภายใน ๓๐ พฤศจิกายน 25๖๐   
 ๑.๒ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนมีจํานวน ๓ คน และ
คณะกรรมการต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามีความน่าเช่ือถือ และวิทยาลัยชุมชนได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 ๒.  ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน CHE QA Online ของ
วิทยาลัยชุมชนสามารถประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ในแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบัน และมาตรฐาน
การบริหารจัดการ ทั้งน้ี กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 255๙ ที่รายงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online ที่
ประธานคณะกรรมการประเมินเป็นผู้ยืนยันผลการประเมินได้ ดังน้ี 
 2.1 ผลการประเมินในระดับดีมาก (4.51 - 5.00) ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
สระแก้ว ตราด ระนอง นราธิวาส ปัตตานี สตูล พังงา และสงขลา 
 2.2 ผลการประเมินในระดับดี (3.51 - 4.50) ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก 
น่าน บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลําภู ยโสธร อุทัยธานี สมุทรสาคร และยะลา 

๒.๓ ผลการประเมินระดับพอใช้ (๒.๕๑ - ๓.๕๐) ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
2.๔ ตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินระดับดีมาก (4.51 - 5.00) จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 

(1) ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพของผู้สอน (4.97)    
(2) ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 3 ผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมยังอยู่ในชุมชน (4.90) 



    

(3) ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 กระบวนการบริหารทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ (4.90) 
(4) ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 6 ผลการนําความรู้และประสบการณ์มาเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง (4.90) 
(5) ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 5 ผลงานของครู (4.83) 
(6) ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 7 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน ผู้รับการฝึกอบรม และ

บุคลากรทุกกลุ่มในวิทยาลัยมีวิถีชีวิตและมีความประพฤติที่ดีงาม (4.75) 
(7) ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

(4.75) 
(8) ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ (4.70) 
(9) ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 10 ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน (4.66) 
(10) ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาวิทยาลัย (4.65) 
(11) ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน

วิทยาลัยและหน่วยจดัการศึกษา (4.55) 
2.๕ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวม 

 (1) วิทยาลัยชุมชนควรทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยวิเคราะห์ (SWOT Analysis) และ
เช่ือมโยงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

      (2) วิทยาลัยชุมชนควรมีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือรายงานสภาวิทยาลัยชุมชน 

      (3) วิทยาลัยชุมชนควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติ และส่งเสริมจัดเวทีให้
นักศึกษาเข้าประกวดหรือแข่งขันความสามารถในระดับชาติ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะฝีมือแรงงาน 

      (4) วิทยาลัยชุมชนควรกํากับติดตามการประเมินความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนและแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

      (5) วิทยาลัยชุมชนควรสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรทําวิจัยที่สร้างประโยชน์กับชุมชน 
สังคมท้องถิ่น โดยวิเคราะห์บริบทของชุมชน เพ่ือให้งานวิจัยแก้ปัญหาของชุมชน และนําวิจัยเผยแพร่หรือ
ตีพิมพ์สู่ภายนอกให้มากขึ้น  

(6) ควรส่งเสริมการนําผลงานวิชาการด้านบริการวิชาการให้กับชุมชน เพ่ือพัฒนา
ชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 

     (7) วิทยาลัยชุมชนควรร่วมมือกับชุมชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตร 
ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่และจังหวัด  
 (8) วิทยาลัยชุมชนควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับพันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
ของวิทยาลัยชุมชนและควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้าน  
 (9) วิทยาลัยชุมชนควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ผู้บริหารจัดหางบประมาณมาดําเนินการตามเป้าหมายของแผนที่กําหนดไว้ 

      (10) วิทยาลัยชุมชนควรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

๓. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง ที่ประชุมมีมติให้สํานักงานสถาบันให้คําปรึกษาและแนะนํา



    

เพ่ือการพัฒนาแก่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบต่อไป และให้รายงาน
ผลการดําเนินการแก่สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบด้วย  
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปีการศึกษา 2559 แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังน้ี 
 1. มีข้อสังเกตเก่ียวกับตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินในระดับดี – ดีมาก บางตัวบ่งช้ียังไม่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อาทิ ผลงานของครู งานวิจัยการสร้างสรรค์การนําเสนอผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น  
 2. เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีการติดตาม และให้คําปรึกษาแนะนํา เพ่ือ
สร้างความเข้าใจในกระบวนการ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแก่วิทยาลัยชุมชน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. รับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๙  

2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนติดตาม และให้คําปรึกษาแนะนํา เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแก่วิทยาลัยชุมชน 

 
วาระที่ 1.2.3  เรื่อง สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร 

  สรปุเรื่อง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบันที่มา
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี เก่ียวกับการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร ทั้งน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สรุปผลความ
คิดเห็นของกรรมการสภาสถาบันที่ตอบแบบสํารวจ 10 ราย (กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 13 ราย) ดังน้ี 

1. กรรมการสภาสถาบันส่วนใหญ่มีความคิดเห็นให้มีการจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนสัญจร ณ วิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่แต่ละภูมิภาค จํานวน 4 ครั้ง/ปี และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดประชุม
สัญจร จํานวน 2 วัน  

2. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับวาระเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสัญจร ที่ควรเน้น ได้แก่ 
จุดเด่น หรือนโยบายสําคัญที่ดําเนินการของวิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่ที่สัญจรไป ผลการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาของวิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่ การจัดสรรงบประมาณ การศึกษาวิจัย
ของวิทยาลัยชุมชนกลุ่มจังหวัดที่เข้าประชุม การพัฒนาเชิงนโยบาย/เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชน 
และควรมีการอภิปรายเรื่องทั่วไปตามที่สภาสถาบันได้พบเห็นจากการศึกษาบริบทในพ้ืนที่ที่ไปดูงาน ที่ไม่ใช่
วาระการประชุม ทั้งน้ี ขอให้เริ่มนโยบายลดการใช้กระดาษ (Paperless) 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  ที่ประชุมเสนอแนะให้เริ่มนโยบายลดการใช้กระดาษ (Paperless) โดยเริ่มนําระบบ  
e- Meeting มาใช้กับการประชุม และการดําเนินงานด้านอ่ืน ๆ ด้วย 
 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  



    

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 2/2561  
   
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 การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
  สรปุเรื่อง 

๑. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 45/๒๕60 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60 
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  
เป็นประธานกรรมการ ซึ่งได้ดําเนินการสรรหาตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ผลการสรรหาที่ประชุม 
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายมานิต วิมุตติสุข เป็นผู้เหมาะสมท่ีดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  
๒๕60 ได้พิจารณาผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงาแล้ว มีมติให้ชะลอการเห็นชอบการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า นายมานิต วิมุตติสุข ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอถอนตัวออกจากการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. รับทราบการขอถอนตัวของ นายมานิต วิมุตติสุข จากการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนพังงา  

2. มอบให้คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงาที่มีรายช่ือตามคําสั่ง 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี 45/2560 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนพังงาตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
วาระที่ 3.3  เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการสถาบนัวิทยาลัยชุมชน (วาระลบั) 
 



    

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พจิารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรอนุปรญิญาของวิทยาลยัชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

๑. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูได้นําหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ผ่าน
การรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปปรับปรุงตามความเหมาะสมของบริบทและ
ศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชนแล้ว จํานวน 1 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน เสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาดําเนินการขอความ
เห็นชอบต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามขั้นตอน ดังน้ี 
   1.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และ
ตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูแล้วเห็นว่า วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูได้ปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญาตามเง่ือนไขที่กําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงนําเสนอท่ีประชุม 
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  
   1.2 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูได้ดําเนินการแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษา
และวิจัย ได้วิเคราะห์และตรวจสอบ หลักสูตรที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้วเห็นว่าวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตามเง่ือนไขที่กําหนดและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และแก้ไขช่ือหลักสูตรอนุปริญญาให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว 

2. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้นําหลักสูตรอนุปริญญา ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีผ่าน
การรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปปรับปรุงตามความเหมาะสมของบริบทและ
ศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จํานวน ๒ สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  เสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณา
ดําเนินการขอความเห็นชอบต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามขั้นตอน ดังน้ี 

 2.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และ
ตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแล้ว เห็นว่าวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ปรับปรุงหลักสูตร
อนุปริญญาตามเง่ือนไขที่กําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘  
และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงนําเสนอที่ประชุม 
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้ว 

 2.2 สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีมติให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแก้ไข
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะ โดยไม่ต้องนําเข้าเสนอสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้นําหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป แต่หากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไม่สามารถ
แก้ไขหลักสูตรได้ทัน เน่ืองจากมีแผนกําหนดเปิดหลักสูตรดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ และภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนดําเนินการนําเน้ือหาที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพ



    

ปัจจุบันตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปใช้จัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับให้ผู้เรียน
สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง โดยกําหนดเนื้อหาที่จะสอนตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) ไปก่อน และให้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรต่อไป  

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู และแม่ฮ่องสอน
แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังน้ี 

1. ควรบูรณาการในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (General Education) ทั้ง 3 รายวิชา ให้
ทันสมัย โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน เช่น จังหวัดศึกษา ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
จังหวัด และศักยภาพในพ้ืนที่  เป็นต้น 

2. ตรวจสอบช่ือความหมายของการใช้ช่ือทั้งภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ให้ตรงกัน  
3. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปที่ดําเนินการอยู่ต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ดังน้ี 
1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู 
1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ของ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
1.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
2. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (General 

Education) ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมในคร้ังต่อไป 
 
วาระที่ 4.2 เรื่อง ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
                             ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.... 
  สรุปเรื่อง 

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ มีมติให้ความเห็นชอบระเบียบที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา และนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ 
ลงนามในระเบียบที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาและประกาศใช้ ต้ังแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
จํานวน ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตํ่ากว่า
ปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 



    

และมีมติมอบอํานาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ออกระเบียบวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒. จากการติดตามการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยชุมชน พบว่า วิทยาลัยชุมชนประสบปัญหาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และได้เสนอข้อคิดเห็นว่า การที่วิทยาลัยชุมชนจะออกระเบียบ
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาฯ ตามที่สภาสถาบันมอบหมาย หากไม่มีการกําหนดมาตรฐานหรือ 
แนวปฏิบัติกลางไว้จะทําให้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในด้านคุณภาพหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน 
และการใช้จ่ายงบประมาณเรื่องค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนผู้สอน เป็นต้น  
  ๓. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีหน้าที่ กํากับมาตรฐานการศึกษาและออกระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน ตามมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเห็นสมควรให้มี
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในระเบียบดังกล่าวประกอบด้วยการกําหนดองค์ประกอบของหลักสูตร การจัดการศึกษา  
การลงทะเบียนเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน การสําเร็จการศึกษา และเอกสารทางการศึกษา  
ซึ่งกําหนดไว้เป็นหลักมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับให้วิทยาลัยชุมชนนําไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เต็มตามศักยภาพและตรงตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ต่อไป โดยอาศัยอํานาจของสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.... แล้วมีความเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ในการกํากับ ดูแลมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจึงเห็นสมควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนออกระเบียบดังกล่าว โดยเสนอแนะ
ให้กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บค่าเล่าเรียนหลักสูตรบางประเภท 
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... 
 
วาระที่ 4.3 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชือ่อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

1. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2560  เสนอต่อสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
พ.ศ. 2560 โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งแนวปฏิบัติในการดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชน โดยให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย  

2. วิทยาลัยชุมชน 18 แห่งได้ดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน และ
เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบ



    

รายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาชุมชน จํานวน 18 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตาก บุรีรัมย์ 
มุกดาหาร หนองบัวลําภู สระแก้ว อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา  ตราด 
แพร่ สงขลา และน่าน แล้ว  

3. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและระนอง ได้ดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนสตูล ขอทบทวนรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตามที่มติสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2561 ได้มีมติเห็นชอบรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชน จํานวน 18 แห่ง และมีข้อเสนอแนะว่า อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนควรมีความรู้และ
ความสามารถทางวิชาการ เพราะมีประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา จะ
สามารถช่วยการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนได้เป็นอย่างดี  

4. วิทยาลัยชุมชนสตูลได้จัดส่งเอกสารการเปล่ียนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย  

4.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพภาคเอกชน/ภาคประชาชน จากเดิมคือ นางกุสุมา นกเกษม เปลี่ยนเป็น ผศ.
ดร.อํานาจ ทองขาว 

4.2 ผู้สอนพิเศษ จากเดิม นางวิไลลักษณ์ ทองช่วย เปลี่ยนเป็น ดร.บรรจง ทองสร้าง 
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยได้ตรวจสอบเอกสารและ 

ข้อมูลรายบุคคลของอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ระนอง และสตูล แล้ว และเสนอต่อ   
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายช่ืออนุกรรมการวิชาการทั้ง 3 วิทยาลัยชุมชนแล้ว  
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
 1. รายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและวิทยาลัยชุมชนระนอง 
 2. การเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
วาระที่ 4.4 เรื่อง การมอบหมายให้สภาวิทยาลัยชุมชนออกข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย 
                             คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... 
  สรุปเรื่อง 

1. ความในมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
กําหนดว่า “สภาวิทยาลัยชุมชนมีอํานาจหน้าที่ ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย” 

2. ความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 กําหนด
ว่า “ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งสภาวิทยาลัย
แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย มีหน้าที่ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา และสนับสนุนการดําเนินกิจการของ
วิทยาลัย  



    

  จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้น
จากตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนถึงการดําเนินงานและการประชุมของคณะกรรมการ ให้
เป็นตามข้อบังคับของวิทยาลัย”  

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การออกข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... มีแนวปฏิบัติที่วิทยาลัยชุมชนนําไปอ้างอิงการจัดทํา
ข้อบังคับดังกล่าวในแต่ละวิทยาลัยชุมชนให้มีมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นควรที่สภาสถาบันจึงกําหนดแนวปฏิบัติ
ดังน้ี 
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาปรับแก้ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ดังน้ี 

สาระสาํคญั ข้อเสนอปรบัแก้ไข 
ข้อ 5 วรรคสี่ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คําแนะนํา ให้
คําปรึกษา และสนับสนุนการดําเนินกิจการของวิทยาลัย 
 

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา และสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการของวิทยาลัย 
(2) จัดหาทุน ระดมทุนเพื่อเป็นเงินรายได้ของ
วิทยาลัย 
(3) สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนหรือองค์กร ร่วมทั้ง
กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 

ข้อ 7 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๕ วรรค
สามแล้ว ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) สภาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อม
เสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
 (๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
 (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๖ ) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคน เสมื อน ไร้
ความสามารถ 
(๗) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้างแรง หรือถูกสั่งให้ออก
เพราะมีเหตุมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 8 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๕ วรรค
สามแล้ว ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) สภาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อม
เสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
 

 
 
 



    

มติ  ที่ประชุม มีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบแนวปฏิบัติว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... 
2. มอบหมายสภาวิทยาลัยชุมชนดําเนินการออกข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย พ.ศ. ....  
 
วาระที่ 4.5 เรื่อง ร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอจัดต้ัง 
                             วิทยาลัยชุมชนพ.ศ. .... 
  สรุปเรื่อง 

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2560 มีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแต่งต้ังคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้และจัดทําหลักเกณฑ์การ
จัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ โดยมอบให้กรรมการสภาสถาบัน (นายถนอม อินทรกําเนิด) เป็นประธานคณะทํางาน
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ ณ จังหวัดชุมพร และ กรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์
พิเชฐ บัญญัติ) เป็นประธานคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ ณ จังหวัดสุโขทัย  
โดยมีนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นที่ปรึกษาคณะทํางานทั้ง 2 จังหวัด 

2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีคําสั่งที่ 66/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
จัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการจัดทําหลักเกณฑ์การ
จัดต้ังวิทยาลัยชุมชน (2) คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดชุมพร 
และ (3) คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ  จังหวัดสุโขทัย โดย
คณะอนุกรรมการฯ ตาม (1) มีอํานาจหน้าที่พิจารณา และกําหนดหลักเกณฑ์การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 11 การจัดต้ัง การรวม การโอนหรือการยุบเลิก
วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ให้ทําเป็นกฎกระทรวง  

3. คณะอนุกรรมการจัดทําหลักเกณฑ์การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน การประชุมครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอจัดต้ังวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. .... แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงในหมวดที่ว่าด้วยนโยบายและ
หลักเกณฑ์การจัดต้ังให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี และพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนมาตรา 8 
และ มาตรา 9 และในหมวดที่ว่าด้วยขั้นตอนการจัดต้ังให้สอดคล้องกับกรอบของมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําร่างหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนตาม
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว  

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอ
จัดต้ังวิทยาลัยชุมชนพ.ศ. .... แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังน้ี 

1. แนวนโยบาย เสนอแนะให้เพ่ิมเติมประเด็นเก่ียวกับการก่อต้ังวิทยาลัยชุมชน ควรเป็น
จังหวัดที่มีความต้องการในการพัฒนาคนด้อยโอกาส ในพ้ืนที่ห่างไกล สถานที่จัดต้ัง ให้มีความพร้อมด้าน
สถานที่ โดยเน้นไปยังสถานที่ราชการเดิมที่ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ และบุคลากรให้ใช้บุคลากรเดิม หรือที่ 
สรรหาใหม่ในรูปแบบพนักงานราชการ 



    

2. ขั้นตอนการจัดต้ัง เสนอแนะว่า ผู้ก่อต้ังในช่วงแรก ให้เป็นการดําเนินการของประชาคม
หรือคณะบุคคล เสนอผ่านผู้ว่าราชจังหวัดมายังสถาบันวิทยาลัยชุมชน รูปแบบการบริหารจัดการควรมี 
การออกแบบใหม่ โดยจัดทําเป็น “โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างโอกาสทางการศึกษาของจังหวัด ....” ขึ้น
ตรงกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้มีวิทยาลัยชุมชนเดิมที่อยู่ใกล้เป็นพ่ีเลี้ยง และปรับขั้นตอนที่จัดทําเป็น
ประกาศให้มีความกระชับ ทั้งน้ี รายละเอียดการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนให้นําไปจัดทําเป็นคู่มือ 
การดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน  

 
 มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนพ.ศ. .... และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงตามข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ และดําเนินการตามข้ันตอนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในประกาศต่อไป 
 2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาแนวทางการบริหารโครงการตามข้อคิดเห็น/
เสนอแนะข้างต้น 
 
วาระที่ 4.6 เรื่อง การกําหนดสถานะของผู้บริหารสถาบนัวิทยาลัยชุมชนท่ีไม่เป็นข้าราชการ 

  สรปุเรื่อง 

๑. ความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้มีตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน รองผู้อํานวยการสถาบัน 
ผู้อํานวยการวิทยาลัย และรองผู้อํานวยการ ซึ่งมาได้ทั้งจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน  

๒. ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา
เดียวกับอธิการบดี รองผู้ อํานวยการสถาบัน ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกับรองอธิการบดี 
ผู้อํานวยการวิทยาลัย ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกับคณบดี รองผู้อํานวยการวิทยาลัย ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกับรองคณบดี 

๓. ตําแหน่งผู้บริหารทั้ง ๔ ตําแหน่งที่ไม่เป็นข้าราชการ ยังไม่มีกฎหมายกําหนดให้มี
สถานะเป็นเช่นใด ดังน้ัน จึงเห็นควรให้มีข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกําหนดสถานะผู้บริหาร
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. .... 

๔. ความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดว่า 
“การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับตํ่ากว่าปริญญาและระดับปริญญา” และมาตรา ๑๙ 
กําหนดว่า “การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา” 

๕. ความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดว่า  
“ให้จัดต้ังสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” และมาตรา ๘ กําหนดว่า “เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาที่ตํ่ากว่าปริญญา ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน...” 



    

ดังน้ันจากความในข้อ ๑ และ ๒ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงมีสถานะเป็น “สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”    
 6. ความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดว่า “ให้มีผู้อํานวยการสถาบัน และรองผู้อํานวยการสถาบัน ให้มี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ซึ่ง ๔ ตําแหน่ง มาได้ทั้งจากองค์กรภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน” 
 7. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีความเห็นชอบตอบข้อหารือของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนด 
ตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ในมาตรา ๔ จําแนก ได้เป็น ๓ ประเภท คือ ข้าราชการ พนักงาน และ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีฐานะ
เทียบเท่ากรม ผู้อํานวยการสถาบันซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน ตามมาตรา 
๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีอํานาจออกบัตรประจําตัวสําหรับข้าราชการ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ออกบัตรประจําตัวพนักงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามมาตรา ๔ ลําดับที่ ๑๘ แห่ง
พระราชกฤษฎีกากําหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มี อํานาจออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ และออกบัตรประจําตัว
สําหรับพนักงานราชการตามมาตรา ๔ ลําดับที่ 2๐ แห่งพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว 
 8. ความในมาตรา ๔ ลําดับที่ ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา กําหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มี
อํานาจออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดว่า “พนักงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ” 
 9 . ความในข้อ  ๓  วรรค  ๒  แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หมายความว่า บุคคลซึ่ง
ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา” 
  ดังน้ัน ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน รองผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการวิทยาลัย และ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยที่ไม่เป็นข้าราชการ มีสัญญาจ้างการปฏิบัติงานกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และได้รับ
ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่น ดิน  จึงมีสถานะเป็นเจ้าห น้าที่ ของรัฐ  ประเภทพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเห็นชอบการกําหนดสถานะและร่างข้อบังคับฯ และให้
เสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาต่อไป   
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบให้ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันและรองผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยที่ไม่เป็นข้าราชการ มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภทพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 2. เห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกําหนดสถานะผู้บริหารสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. .... 
 



    

วาระที่ 4.7 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนอัตราค่าตอบแทนของผู้อํานวยการ 
                             สถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีไม่เป็นข้าราชการ 

  สรปุเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีคําสั่งที่ 57/2559 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

แต่งต้ังอนุกรรมการพิจารณาเลื่อนอัตราค่าตอบแทนของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ 
โดยมีนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธานอนุกรรมการ นายชุมพล พรประภา และนายแพทย์พิเชฐ 
บัญญัติ เป็นอนุกรรมการ  
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ตําแหน่ง รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และตามความในข้อ 1 แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ กําหนดให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะกรรมการ 3 – 5 คน จาก
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดําเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เพ่ือเลื่อนอัตราค่าตอบแทนตามเครื่องมือและตัวช้ีวัดที่กําหนด ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเลื่อนอัตราค่าตอบแทนของ นายวีระชัย 
กวีธีระวัฒน์ ตําแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

  การพิจารณา 
  ที่ประชุมแต่งต้ังรายช่ือคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเลื่อนอัตราค่าตอบแทนของนายวีระชัย  
กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
  1. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  ประธานคณะกรรมการ 
  2. นายชุมพล พรประภา   กรรมการ 
  3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย   กรรมการ 
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเลื่อนอัตราค่าตอบแทนของ  
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ตําแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

1. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายชุมพล พรประภา   กรรมการ 
3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย   กรรมการ 

และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
วาระที่ 4.8 เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชมุชนพิจิตร 
  สรปุเรื่อง 

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ 69/๒๕๖๐ ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน
กรรมการ เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ระเบียบที่
เก่ียวข้อง และมีความเหมาะสมท่ีจะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  



    

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตรได้ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ 
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
แต่เน่ืองจากความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดให้ “การสรรหาผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
การแต่งต้ังจากสภาสถาบัน” ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับแตงต้ังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ครบหกสิบวันเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกอบกับกรรมการแต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก จึงดําเนินการสรรหาแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 256๑ ดังน้ันจึงขอความเห็นชอบที่ประชุมเพ่ือขยายเวลาในการดําเนินการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ถึงวันที่ 2 มีนาคม 256๑ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ถึงวันที่ 2 
มีนาคม 256๑ 
 2. เห็นชอบให้แต่งต้ัง นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร  
 
วาระที่ 4.9 เรื่อง ผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีผู่้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
  สรปุเรื่อง 
 ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 3/๒๕๖1 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖1 
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  
ได้ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในประกาศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้สืบหา
ข้อมูลจากสภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน และพิจารณาจากหลักฐานตามแบบประเมิน  
การประเมินผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มีผลการประเมินให้ นายประยงค์ แก้วประทุม ผ่านการประเมิน
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายประยงค์ แก้วประทุม ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  
 
วาระที่ 4.10 เรื่อง การอนุมัติการให้อนุปรญิญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/25๖1 
  สรปุเรื่อง 

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

 



    

 (๑)  อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
 (๒)  ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม 

2. ขณะน้ีมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนท่ีเรียนครบตาม
หลักสูตรและได้รับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านการกลั่นกรอง  
และตรวจสอบความถูกต้อง จากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบ
ให้นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญาต่อไป 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามท่ี
ผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง และลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว  
จํานวน 51 คน เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
ของวิทยาลัยชุมชน กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 

4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
ของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ได้พิจารณากลั่นกรอง 
และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 51 คน แล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548   
ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
เกณฑ์ขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน 51 คน ดังน้ี 
  4.1 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 51 คน 

             (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 35 คน 
             (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 คน 

 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 51 คน และให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป 
 
วาระที่ 4.11 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล  นราธิวาส  
                             ยโสธร และน่าน แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
  สรปุเรื่อง 

1. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล  นราธิวาส  ยโสธร และน่าน ได้ลาออกจากตําแหน่ง
รายละเอียด ดังน้ี 

 
วิทยาลัยชุมชน ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
สตูล  นางวรรณดี  สุธาพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นราธิวาส นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ยโสธร นายวีระวัฒน์  ภักตรนิกร กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผศ.ดร.อารี หลวงนา กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
 นายดิเรก  ศรีวะโสภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 รศ.ประวิต  เอราวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นายสุกฤษฏ์ิ วงศ์สุวพิชญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



    

น่าน ผศ.(พิเศษ) ปรีชา วุฒิการณ์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 นายสุรวัฒน์ เลิศชัยพิทักษ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 รศ.ดร.คมสัน อํานวยสิทธ์ิ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
 นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นายกมล ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นายสุชาติ พัฒนศิษฏางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นายพงศ์กรณ์ สามัคคีนฤมิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย 

2.1 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย 
จํานวนหน่ึงคน เป็นประธาน 

2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดน้ันเลือก จํานวน
สองคน เป็นกรรมการ 

2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัย
ชุมชน ที่สภาสถาบันมอบหมาย จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

2.4 ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาเสนอช่ือประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

สตูล  นราธิวาส ยโสธร และน่าน แทนตําแหน่งที่ว่างลง ดังน้ี 
1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
      สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล, นราธิวาส 

   2. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
      สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย   เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
      สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

ทั้งน้ีที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทําหน้าที่กรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล  
นราธิวาส  ยโสธร และน่าน  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแทน
ตําแหน่งที่ว่างลง และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งสภาวิทยาลัยชุมชนเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลที่มี
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัย
จังหวัดน้ันเลือก จํานวนสองคน เป็นกรรมการ 
 2. เสนอชื่อกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล  นราธิวาส  ยโสธร และน่าน ดังน้ี 



    

(1) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
      สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล, นราธิวาส 

  (2) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
      สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 

    (3) นางสีลาภรณ์ บัวสาย   เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
      สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

ทั้งน้ีที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทําหน้าที่กรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล  
นราธิวาส  ยโสธร และน่าน  
 
วาระที่ 4.12  เรื่อง ร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน                  
                             ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สรุปเรื่อง  

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2561 มีมติรับทราบนโยบายโดยท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ฝากให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนดูแลเรื่องการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่ยังมี
ประชาชนยากจนจํานวนมากและขาดโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และความก้าวหน้าในการเตรียมการใน
เบ้ืองต้นจากที่ประชุมแล้ว  

2. ในการน้ี จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เสนอแผนการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
มายังสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้งน้ี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประสาน
รายช่ือเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือขอแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  

3. ประกอบกับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2560 มีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแต่งต้ังคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้และจัดทํา
หลักเกณฑ์การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน โดยมีนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นที่ปรึกษาคณะทํางานท้ัง 2 
จังหวัด  และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีคําสั่งที่ 66/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดต้ังวิทยาลัย
ชุมชน ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการจัดทําหลักเกณฑ์การจัดต้ังวิทยาลัย
ชุมชน (2) คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ  จังหวัดชุมพร และ  
(3) คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย ทั้งน้ี นายแพทย์พิเชฐ 
บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย เห็นสมควรให้แต่งต้ังอนุกรรมการเพ่ิมเติม  
  4 . ในการน้ี  สถาบัน วิทยาลัย ชุมชนจึงเห็นสมควรเสนอรายช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็น
คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ เพชรบูรณ์ และแต่งต้ังอนุกรรมการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย เพ่ิมเติมตามที่เสนอข้างต้น 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. เห็นชอบคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย (เพ่ิมเติม) และคําสั่ง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์  



    

2. มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามต่อไป 
 

วาระที่ 4.13 เรื่อง การเสนอขอขยายระยะเวลาการสรรหาสภาวิชาการผู้ทรงคุณ วุฒิจาก 
                              บุคคลภายนอกสถาบัน แทนตําแหน่งที่ว่าง 
  สรปุเรื่อง 

1. ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ัง
จากบุคคลภายนอกสถาบัน ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน แทน
ตําแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
สภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้ “การได้มาซึ่งรายช่ือ
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันตามวรรคหน่ึง ให้
คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันพ้นจากตําแหน่งหรือก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน แล้วแต่กรณี” 

2. ในการน้ี เน่ืองจากคณะกรรมการสรรหาแต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก และเพ่ือให้การ
สรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความเห็นชอบเพื่อให้ขยายเวลาในการดําเนินการสรรหากรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาการขยายระยะเวลาการสรรหาสภาวิชาการผู้ทรงคุณ วุฒิจาก 
บุคคลภายนอกสถาบัน แทนตําแหน่งที่ว่าง เป็นเวลา 60 วัน  
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายเวลาการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน แทนตําแหน่งที่ว่าง เป็นเวลา 60 วัน 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 วาระอ่ืน ๆ  
วาระที่ 5.1 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบนัวิทยาลยัชุมชน 
 ประธานกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2561 ในวันอังคารที่ 10 
เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑7.0๐ น.   
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                  
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                          นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



    

 


