
    

รายงานการประชุม 
สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 5/๒๕60 
วันจันทรท์ี่ 26 มิถุนายน ๒๕60 เวลา 09.0๐ น. 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮลิล์ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
......................................... 

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. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ แทน) 
9. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์   
 รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ) 

10. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ    กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 
12. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
13. นายพล เสาะสุวรรณ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
14. นายเจริญชัย วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16. นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
17. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 
2. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
5. นายภูมินทร์ หะรินสุต  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 

  
   
 



    

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๓. นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายบัญญัติ พุ่มพันธ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
๕. นายไพศาล นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
๖. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
๗. นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
๘. นายปณิธิ ต้ังผาติ นายกสมาคมวิทยาลัยชุมชน 
๙. นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นายสุรเสน ทั่งทอง ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
๑๑. นายณรงค์ สมบัติใหม่ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
๑๒. นายอุบลศักด์ิ ขีดสร้อย ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
๑๓. นายอนุชา มูลมัย ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
๑๔. นายโกศล หนูสมแก้ว ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
๑๕. นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา สํานักงบประมาณ 
๑๖. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๗. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๘. นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๙. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒๐. นางสาวพัชรี กาทอง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒๑. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบัน ถึงแก่อนิจกรรม 
   ประธานแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อต้ังวิทยาลัยชุมชนต้ังแต่เริ่มแรก ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 
2560 และได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 จึงขอให้ที่ประชุมร่วมสงบน่ิงเพ่ือไว้
อาลัยและระลึกถึงคุณงามความดีของท่านด้วย 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 



    

วาระที่ 1.1.2  เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้รับแต่งต้ัง 
     เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประธานแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งต้ังให้ 

นางอรสา ภาววิมล ผู้ ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบและร่วมแสดงความยินดีกับ นางอรสา ภาววิมล 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลยัชุมชนในช่วงเดือนพฤษภาคม 

– มิถุนายน 2560  
  สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับ รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ดังน้ี 
  1. ด้านแผนงานและงบประมาณ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ระหว่าง 5 – 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนูโวซิต้ี บางลําภู กรุงเทพฯ 
 2. ด้านการบริหารงานบุคคล 

2.1 การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2.2 การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ระนอง สตูล และน่าน 
2.3 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ปฏิบัติ

หน้าที่ครบ 180 วัน เสร็จสิ้นแล้วมี 3 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนตราด แพร่ และบุรีรัมย์ 
2.4 การดําเนินการร่วมกับสํานักงาน ก.พ. เพ่ือวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังในวิทยาลัย

ชุมชน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
2.5 การกําหนดค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็น

ข้าราชการ 
   2.6 การแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
  3. ด้านมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 

3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย ในวันที่ 7 มิถุนายน 
2560 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ  

3.2 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชน 
 4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

4.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิตสําหรับส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 

4.2 การฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้เก่ียวกับข่าวสารและคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 13 - 
14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 

4.3 ความร่วมมือกับสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 



    

 5.  กิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนดําเนินการเปิดหลักสูตรอบรมการทําดอกไม้จันทน์ เพ่ือ
ร่วมถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือ 
 สรุปเรื่อง  

  วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือได้ร่วมกันนําเสนอการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 5 
จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ได้นําเสนอโครงการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้เริ่มโครงการฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่พร้อมให้บริการนักท่องเท่ียว 14 ชุมชน ครอบคลุมทุกอําเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิทยาลัยชุมชนเข้าไป
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้สอดคล้องตามบริบทของแม่ฮ่องสอน  ผลลัพธ์ของการดําเนินโครงการที่
สําคัญ คือ เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน และเกิดการสร้างรายได้ให้คน
ในชุมชนท้องถิ่น เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และทําให้เกิด
กองทุนกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่เกิดจากรายได้ของหมู่บ้านและนําไปสู่ความย่ังยืน โดยได้มี 
การนําเทคโนโลยี นวัตกรรมมาช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์ และ 
Application โดยพัฒนาเป็น Application การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัด  

2. วิทยาลัยชุมชนแพร่  ได้นําเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดแพร่
เพ่ือเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดแพร่ประสบปัญหาการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย
วิทยาลัยชุมชนให้ความตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสังคมผู้สูงอายุทั้งกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นผู้สูงอายุ และบุคลากรที่มีความเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นการใช้ต้นทุน
ทางวัฒนธรรม บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ภายในชุมชน มาเป็นเครื่องมือในการจัดการ
ความรู้ โดยจัดหลักสูตรดังน้ี 1) หลักสูตรฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 2) หลักสูตรนวดเพ่ือ
รองรับการให้บริการในสังคมผู้สูงอายุ 3) การให้ผู้สูงอายุเป็นครูภูมิปัญญาในชุมชน 4) โครงการห่วงใยดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และอ่ืน ๆ  

3. วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนน่านจัดหลักสูตรที่สอดคล้องและตามเอกลักษณ์
ของจังหวัดน่านโดยจะเน้นด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน เช่น โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
เพ่ือสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งถักทอพื้นเมืองน่าน “ซิ่นมัดก่าน” ซึ่งการถักทอเป็นภูมิปัญญาของชาว
พ้ืนเมืองน่าน ได้เทคนิคการมัดเส้นด้ายให้เกิดลวดลายก่อนนําไปย้อมสี นอกจากน้ี  ได้พัฒนาหลักสูตร
อนุปริญญาที่เน้นบริบทของชุมชน และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
การบริหารท้องถิ่นอย่างย่ังยืน สําหรับคนน่านโดยเฉพาะ หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นการพัฒนาอาชีพโดยเน้น
บริบท และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 

4. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ดําเนินการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และการจัดการศึกษาในรูปแบบ 3 Tracks โดยวิทยาลัย
ชุมชนได้เน้นด้านนวัตกรรมและเสริมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ที่จะไปส่งเสริมให้
มีการสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน เช่น การบําบัดนํ้าเสีย การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น 



    

5. วิทยาลัยชุมชนตาก เน่ืองจากจังหวัดตากมีพ้ืนที่ติดกับสาธารณรัฐสหภาพพม่า  ซึ่ง
ประชาชนท้ังสองประเทศ มีการเดินทางติดต่อกันไปมาตลอดเวลา และสภาวการณ์เช่นน้ีอาจจะเป็นสาเหตุที่ทํา
ให้เกิดโรคติดต่อจากประเทศเพ่ือนบ้านได้ ประกอบกับจังหวัดตากมีชาวไทยชนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ทําให้ไม่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขดีเท่าที่ควร วิทยาลัยชุมชนตากได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดับและ
พัฒนา โดยจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพในระบบสาธารณสุข ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2549 – 2559  โดยได้จัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย   และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน  เป็นต้น   และหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คือ  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพ่ือการค้าชายแดน  

   

ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม 

  ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือแล้ว มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนางานวิทยาลัยชุมชนซึ่งเช่ือมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ ในวาระเพ่ือ
พิจารณา กล่าวคือ   
  1. จากข้อมูลผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งที่มีจุดเน้นต่างกัน และเป็น
คุณูปการของวิทยาลัยชุมชนที่สามารถเป็นข้อต่อในการเช่ือมความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งควรนํามากําหนดเป็น 
Positioning ของวิทยาลัยชุมชนในทุกพันธกิจที่ เน้นการเป็นข้อต่อของความรู้ที่ นําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือ 
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้จริง ในลักษณะ “เป็นการเช่ือมโลกวิชาการกับภาคการปฏิบัติจริง” 
เช่น วิทยาลัยชุมชนตากฝึกคนให้ไปดูแลสุขภาพเบื้องต้น การฝึกทักษะอาชีพให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ 
ทักษะในการประกอบการได้ดีขึ้น เป็นต้น ซึ่งควรตรึงเป้าหมายตรงนี้ไว้ เพราะเป็นความชัดเจนของวิทยาลัย
ชุมชนในฐานะอุดมศึกษาที่มีจุดแข็งที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ ที่มีเป้าหมายเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนในชุมชน  
  2. จุดต่างของวิทยาลัยชุมชน คือ มีหลักสูตรที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนจึง
ไม่ใช่สอนโดยผู้สอนประจําเพียงอย่างเดียว โดยหลายหลักสูตรต้องเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ภูมิปัญญาในพ้ืนที่มาเป็นผู้สอน อย่างไรก็ตาม ผู้สอนประจําของวิทยาลัยชุมชนก็ต้องมีความก้าวหน้าทาง
วิชาการ ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชนควรมีแผนงานหรือโครงการพัฒนาสื่อและตํารา เพ่ือให้ผู้สอนประจําได้สร้าง
ผลงานทางวิชาการ และสามารถนําไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความก้าวหน้าในสายวิชาชีพได้ด้วย  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานสรุปการรับ – จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 

  ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประกาศใช้ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงิน
รายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามข้อ ๒๔ ได้กําหนดให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทํารายงานสรุปการรับ – จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนปีละ ๒ 
ครั้ง น้ัน 



    

   ในการน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทํารายงานสรุปการรับ – 
จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2560 ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังน้ี 
   เงินรายได้คงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙            61,3๗๗,๒๙๙.๐๔     บาท 
   ยอดรายรับ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)   11,2๔๐,๗๗๙.๗๔    บาท 
   ยอดรายจ่าย (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)     8,๕๙๒,๐๗๖.๙๓      บาท 
   ยอดเงินรายได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐     6๔,๐๒๖,๐๐๑.๘๕     บาท 
และได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแล้ว 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.4 เรื่อง การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย 
 สรุปเรื่อง 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) เมื่อปี พ.ศ. 2554 และปัจจุบันสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเปิด
สอนในวิทยาลัยชุมชน ๑๘ แห่ง 
 ในการน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบงานหลักสูตรและ
ผู้สอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู้และเข้าใจแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยในโลกแห่ง 
การเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย ๔.๐ และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตามบริบทการปฏิรูปการศึกษา 
และเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติ
จากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทํางานการปฏิรูประบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษในการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย (1) ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
(2) นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริษัทรักลูกกรุ๊ป (3) นางธิดา พิทักษ์สินสุข กรรมการบริหาร
สมาคมอนุบาลศึกษา แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และผู้เช่ียวชาญประจําโครงการ Thailand Early childhood Competency ทั้งน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะ
นําแนวทางที่ได้จากการประชุมไปใช้ในการประเมินหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยให้แล้วเสร็จและสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทันในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 



    

วาระที่ 1.2.5 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 
                             ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2559 
 สรุปเรื่อง 

 ๑. กระทรวงศึกษาธิการรับสนองพระราชปรารถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดําริพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี 
และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานต้ังแต่ปี พ .ศ. 2506 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมาโดยการคัดเลือกกําหนดให้แบ่งสถาบันอุดมศึกษา
ออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร แต่ละ
ภูมิภาคแบ่งสถานศึกษาออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามจํานวนของนักศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา โดยนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
                   2. คุณสมบัติของนักศึกษาจะเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษาน้ัน ๆ กําหนด
คุณสมบัติไว้ดังน้ี 
 (1)  สถานภาพทางการศึกษา 
  นักศึกษา หมายถึง ผู้ เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส .) 
ระดับอุดมศึกษา และผู้ เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 
 เป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 นักศึกษาพิการ หมายถึง ผู้ เรียนซึ่ งมีข้อจํากัดในการปฏิบั ติ กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหว 
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคใน
ด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหน่ึงด้านใด เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป ทั้งน้ี ตามประเภท
และหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และจะต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ทั้งน้ี นักศึกษาต้องได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษาที่ส่งเข้ารับ 
การประเมินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานระดับน้ันมาก่อน 
 (2)  ผลการเรียน ผลงาน 
 นักศึกษาต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 2.75 ในปีการศึกษาที่ผ่าน
มาและต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 
 นักศึกษาพิการ ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ ตํ่ากว่า 2.50 ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา และต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 



    

 (3)  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  นักศึกษาต้องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ ดี ใน  5  ด้าน  
1) การศึกษาเล่าเรียน 2) การมีทักษะในการจัดการและการทํางาน 3) สุขภาพอนามัย 4) ความประพฤติ 
คุณธรรม จริยธรรม 5) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 (4)  กิจกรรมและผลงานดีเด่น นักศึกษาต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมี
ผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อส่วนร่วม เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพที่ยอมรับต่อสังคม 
แสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ ความต่อเน่ืองในการทํากิจกรรม และความโดดเด่นของผลงาน 
 (5)  เกณฑ์การตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย 1) นักศึกษา ที่มี
สิทธ์ิได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1, 2, 3 และ 4  2) นักศึกษา ที่มีสิทธ์ิรับรางวัลชมเชย ต้องได้
คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อไม่ตํ่ากว่า 2.00 และได้คะแนน เฉลี่ยรวมไม่ตํ่ากว่า 
3.00  3) นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปน้ี  
 5.1 ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อไม่ตํ่ากว่า 2.00 
และได้คะแนน เฉลี่ยรวมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
 5.2 ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ ตํ่ากว่า 2.00 และ 
ได้คะแนน เฉลี่ยรวมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
 5.3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น 
ไม่ตํ่ากว่า 3.50  
 5.4 ได้คะแนนเฉล่ียรวมจากกรรมการทุกคนเรียงลําดับสูงสุดจากกรรมการ 
ในแต่ละภูมิภาค 
 3. กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีรายช่ือนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี   
  3.1 รางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 (1) นางสาวมาเรีย นาคบรรพต  วิทยาลัยชุมชนสตูล 
  3.2 รางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา  ภาคใต้  ความพิการทางร่างกาย  
 (1) นายธนภูม ิอดิสสร   วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
  3.3 นักศึกษารางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (1) นางสุวรรณา ศิลาพล  วิทยาลัยชุมชนยโสธร      
 (2) นางสาวรุไวยา ทะวีพูล  วิทยาลัยชุมชนตราด 
 (3) นางวัลภา สําเภาสงฆ์  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 
พฤษภาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2560  
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕60 โดยไม่มีการแก้ไข  
 



    

วาระที่ 3.1  เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมตสิภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

  สรุปเรื่อง 
ตามที่ สภาสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน  ได้มีการประชุมพิจารณาและมีม ติ เก่ียวกับ 

การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 3.2  เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - เลื่อนการพิจารณา – 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  เรื่อง ร่างกรอบยุทธศาสตรส์ถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 สรุปเรื่อง 
   ตามที่สํานักงบประมาณกําหนดให้หน่วยงานจัดทําแผนแม่บทระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับ 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) และนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดําเนินงานในระยะปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2574) และมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
Reprofiling น้ัน  
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําข้อมูลเพ่ือประกอบการดําเนินงานตามนโยบายการปรับ
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเสนอ (ร่าง) แบบฟอร์มการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (University Reprofile 
Template) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว  
   ในการน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กําหนดให้มีการจัดทํายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) เพ่ือใช้เป็นทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนในอนาคต ระยะ 20 ปี 
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางที่กําหนดตามนโยบายต่าง ๆ ข้างต้น โดยได้ประชุมระดมความคิดเห็นจาก
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่เก่ียวข้องเมื่อวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560 
และได้ร่างกรอบยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในประเด็นต่าง ๆ 
เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ผลการทบทวนผลการพัฒนาที่ผ่านมาและสภาพแวดล้อม 
2. เป้าหมายและวิสัยทัศน์ ระยะ 20 ปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. เป้าหมายยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (4 ระยะ) 
4. กลยุทธ์ระยะ 20 ปี และแผนงานหลัก/โครงการสําคัญ 
 
 



    

   การพิจารณา 
   ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่อ ร่างกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แล้วเห็นสมควรให้พิจารณาเพ่ิมเติมให้ครอบคุลมใน
ประเด็นหลัก ๆ เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ก่อนนําไปรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม
ในเวทีการสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชนท่ัวประเทศที่ กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560 
ประกอบด้วย 

1. ควรทบทวนผลการวิเคราะห์ SWOT ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเพิ่มเติมประเด็น
เรื่องบุคลากรในระบบการจัดการศึกษาที่ใช้จากบุคคลภายนอก ซึ่งควรมีการกําหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทน 
/การกําหนดเกณฑ์หรืออัตราการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการที่เหมาะสม  

2. ควรมีการกําหนด Positioning ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ยังคงปรัชญาของการจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชน อาทิ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน/ชุมชน เน้นการใช้ทรัพยากร/ภูมิปัญญาตามศักยภาพ
ของพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมายนอกวัยเรียน (non-aged group) เป็นต้น  

3. การกําหนดช่ือประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการสําคัญ ที่ประชุม
เสนอแนะให้ทบทวนการใช้ภาษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็น
วิทยาลัยชุมชนที่เน้นการทํางานร่วมกับชุมชน/ทํางานเพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อาทิ  

� การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ต้องทําให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ที่เป็นการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่สะท้อนถึงความต้องการของพ้ืนที่/ชุมชน 

� ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ที่ไม่ใช่ ความเป็นเลิศทางวิชาการเหมือน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น แต่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านองค์ความรู้/ภูมิปัญญา/การวิจัยชุมชน ที่ให้ “วิทยาลัย
ชุมชนเป็นข้อต่อ/เช่ือมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในระดับ
พ้ืนที่/ชุมชน ที่นําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน” สัมพันธ์กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 
จะต้องเป็น “Knowledge manager” เสมือนวิทยาลัยชุมชนเป็นเคร่ืองมือของการพัฒนา การ empower คน 
ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว และอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นความรู้ใหม่สําหรับคนที่อยู่ในพ้ืนที่/
ชุมชน และจะเป็น “นวัตกรรมอุดมศึกษา” ที่ต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะด้าน
การจัดการความรู้ (Knowledge management) และ e-learning  

� มุมมองของวิทยาลัยชุมชนในยุค 4.0 ที่เป็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้ประเทศ
พ่ึงพาตนเองได้ วิทยาลัยชุมชนควรเน้นบทบาทในการจัดการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ
อาชีพบนฐานบริบท/ศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งอาจมีกลยุทธ์ที่เป็นจุดเน้นของวิทยาลัยชุมชนในแต่ละภูมิภาค/
พ้ืนที่ โดยให้ “ชุมชน” เป็นหน่วยวัดความสําเร็จของการพัฒนา 

� วิทยาลัย ชุมชนควรมีขีดความสามารถในการจัดทํ า content รองรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคที่ต้องจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอยากเห็นวิทยาลัยชุมชนเป็น Knowledge 
center คือ เป็น “คลังความรู้ของชุมชน” และอนาคตอาจเป็น open source สําหรับชุมชน ที่สามารถใช้
สารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือต่อยอดเพ่ือสร้างนวัตกรรมชุมชนที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ/สังคม
ได้ต่อ ๆ ไป 

4. นโยบายด้านการจัดการศึกษา/ให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถปิดก้ันได้อัน
เน่ืองมาจากโลกไร้พรมแดนมากข้ึน จึงเสนอแนะว่า การกําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ควรดําเนินไปในแนวทางที่
เป็นไปเพ่ือลดภาระของคนไทย ดังตัวอย่างการจัดให้บริการด้านสาธารณสุขในฝั่งประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือลด 



    

การเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มิใช่ 
เป็นการจัดบริการเพ่ือสนองตอบรายบุคคล  
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําข้อคิดเห็น/เสนอแนะตามการพิจารณาข้างต้น
ไปใช้ในการปรับปรุงร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ก่อนนําไปรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมในเวทีการสัมมนา 
สภาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศท่ีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560 
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง  การอนมัุติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

        ครั้งที่ 2 ของสถาบนัวิทยาลัยชุน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) 
 สรปุเรื่อง 
    ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้
พิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแล้ว จํานวน 26,459,740 บาท 
(ย่ีสิบหกล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) น้ัน  
    ในการน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การบริหารการใช้จ่าย
งบประมาณจากเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) มีความสอดคล้องกับ 
การปฏิบัติงานจริง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีดําเนินการ ดังน้ี 

1. แจ้งให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 พร้อมทั้งปรับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ครั้งที่ 2 โดยยังคงวงเงินที่สามารถขอใช้ได้ตลอดปีงบประมาณไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560  

2. เสนอรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นเดือน
เมษายน 2560 และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 2 ต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เพ่ือทราบและพิจารณากลั่นกรองฯ ทั้งน้ี
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้การใช้จ่ายเงินรายได้ในรายจ่ายประจําที่มุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนานักศึกษาเป็น
หลัก และขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานะการดําเนินการเฉพาะรายการรายจ่าย
ลงทุนที่อนุมัติในคร้ังที่ 1 เพ่ือเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ต่อไป 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับปรุงและจัดทําข้อมูลเพ่ิมเติมตามมติและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันเพ่ือรับทราบและพิจารณา ดังน้ี 



    

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) มีผลการใช้จ่ายในภาพรวม 
ทั้งสิ้น จํานวน 7,494,972 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 ทั้งน้ี รายจ่ายประจําบางรายการอาจเบิกจ่ายจากเงิน
เหลือจ่ายเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งวงเงินที่ไม่ได้เบิกจ่ายจะเป็นเงินคงเหลือรายรับสะสมยกยอดไปใน
ปีงบประมาณต่อไป ส่วนรายจ่ายลงทุนที่ได้รับอนุมัติแผนฯ ในครั้งที่ 1 ของวิทยาลัยชุมชน 16 แห่ง มีผล 
การเบิกจ่ายค่อนข้างตํ่า เน่ืองจากก่อหน้ีผูกพันได้ล่าช้ากว่าแผนและอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายภายในไตรมาส 3 - 4  

3.2 สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของสถาบันวิทยาลัยชุน ครั้งที่ 2 มี วิทยาลัยชุมชนท่ีขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ เพ่ิมเติม 
รวม 14 วิทยาลัย วงเงินที่ขออนุมัติเพ่ิมเติม รวมท้ังสิ้น จํานวน 4,344,492 บาท เมื่อรวมแผนการใช้จ่าย
งบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติแล้ว จํานวน 
26,459,740 บาท กับวงเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ที่เสนอขอปรับแผนในคร้ังน้ี รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 30,777,232 บาท (คิดเป็นร้อยละ 37.45 ของรายรับทั้งหมด) จําแนกเป็น  

(1) รายจ่ายประจํา ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจําที่ขออนุมัติเพ่ิมเติมเน่ืองจาก
ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ วงเงิน จํานวน 1,985,772 บาท  

(2) รายจ่ายลงทุน ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์สํานักงาน และรายการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน/สถานที่จัดการเรียนการสอน ที่ไม่ได้รับจัดสรรตามคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งวิทยาลัย
ชุมชนมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการในปีงบประมาณ จํานวน 2,358,720 บาท  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 

   การพิจารณา 
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกรณี
ตัวอย่างที่ผ่าน ๆ มา จึงขอให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนกํากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการอนุมัติฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ/ระเบียบที่กําหนด  
 
มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2 รวม ๑๔ วิทยาลัยชุมชน รวมวงเงินทั้งสิ้น จํานวน  
4,344,492 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) 
 
วาระที่ 4.3  เรื่อง (ร่าง) พันธกิจและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 - เลื่อนการพิจารณา -   
 
วาระที่ 4.4  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 - เลื่อนการพิจารณา -  
 
 
 



    

วาระที่ 4.5 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (หลักสูตรความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาครกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร) 

 - เลื่อนการพิจารณา –  

 
วาระที่ 4.6  เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... 

 - เลื่อนการพิจารณา -   
 
วาระที่ 4.7  เรื่อง การเลือกผู้แทนกรรมการสภาสถาบันเพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการ 
 - เลื่อนการพิจารณา -   
 
วาระที่ 4.8 เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด บุรีรัมย์ 

และแพร่ 

 สรุปเรื่อง 
1. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่ ๓๓/2560  
ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนตราด ที่ 40/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ โดยมีผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็น
ประธานคณะกรรมการ  
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด บุรีรัมย์ และแพร่ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ได้ดําเนินการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในประกาศของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้สืบหาข้อมูลจาก 
สภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน และพิจารณาจากหลักฐานตามแบบประเมิน คณะกรรมการ
ประเมินได้สรุปผลการประเมินแล้ว  
 

 การพิจารณา 

 ที่ประชุมได้พิจารณาตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะว่า ควรแจ้งให้
ผู้รับการประเมินนําข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน ไปพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ทั้งน้ี การประเมินในปีต่อไปต้องพิจารณาว่า ได้มีการนํา
ข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมาไปพัฒนาหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งควรประเมินแบบ 360 องศา โดยอาจจะให้มี
การประเมินจากบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชน และอาจจะจัดทําเป็นระบบประเมินออนไลน์ซึ่งเป็นระบบที่ทุก
คนสามารถประเมินได้ เป็นวิธีที่รวดเร็ว และสามารถประมวลผลได้ทันที   
 
 
 



    

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง ผ่านการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 
 (1) นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
 (3) นายอุบลศักด์ิ ขีดสร้อย ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
 
วาระที่ 4.9 เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ระนอง น่าน ยโสธร และอุทัยธานี 

 สรุปเรื่อง 
 1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย

ชุมชนสตูล ระนอง น่าน ยโสธร อุทัยธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  
นางสีลาภรณ์ บัวสาย นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธานกรรมการ เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และมีความเหมาะสมท่ีจะแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  
  2. วิทยาลัยชุมชนที่ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการเสร็จสิ้นแล้ว 

2.1 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ระนอง น่าน และอุทัยธานี  
ได้ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาม ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  และได้พิจารณาผลจากการนําเสนอวิสัยทัศน์และ 
การสัมภาษณ์ จากคุณสมบัติ ๕ ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ด้านพฤติกรรม ด้านประสบการณ์  
ด้านวิชาการ และด้านการบริหาร รวมทั้งการสืบประวัติเชิงลึก ด้านประวัติส่วนตัว เช่น บุคลิกลักษณะ  
ความซื่อสัตย์ ประวัติครอบครัว ด้านประวัติการศึกษา ด้านประสบการณ์การทํางาน เป็นต้น แล้วมีมติเสนอ
รายช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 แห่ง  

2.2 ตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดให้ “การสรรหา 

ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังจากสภาสถาบัน” แต่เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง และกรรมการแต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก ทําให้ไม่สามารถจัดประชุม
เพ่ือดําเนินการสรรหาได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ จึงขอความเห็นชอบเพื่อให้ขยายเวลาในการ
ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  3. วิทยาลัยชุมชนที่อยู่ระหว่างดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการ 
 ตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดให้ “การสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับการแต่งต้ังจากสภาสถาบัน” แต่เน่ืองจากกรรมการแต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก ทําให้ไม่สามารถจัด
ประชุมเพ่ือดําเนินการสรรหาได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ จึงขอความเห็นชอบเพ่ือให้ขยายเวลา
ในการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 



    

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
   ๑. เห็นชอบให้แต่งต้ัง 

 1.1 นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล  
 1.2 นายปรารมณ์ นาคบํารุง ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง  
 1.3 นายประยงค์ แก้วประทุม ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  
 1.4 นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

 2.1 ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  
 2.2 ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
วาระที่ 4.10 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยชุมชนพังงา 

 สรุปเรื่อง 
1. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๔๖๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม 

๒๕๕๖ แต่งต้ัง นายมานิต วิมุตติสุข ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ต้ังแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงควรให้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา  
  2. สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๐ พิจารณาคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ว่าด้วย
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ แล้ว และเสนอรายช่ือกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน และ
รายช่ือกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จํานวนหน่ึงคน เพ่ือแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อ ๑ (๒) และ (๓) แห่งประกาศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังน้ี 
  2.1 มีมติไม่ เสนอคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม โดยให้คุณสมบัติของผู้ ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และรอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  2.2 มีมติเสนอรายช่ือกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายประพันธ์  
วงศ์พานิช และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประภา กาหยี 
  

 การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนพังงา ดังน้ี 

1. เสนอรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา  

2. เห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ดังน้ี 



    

 (1)  รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา   เป็นประธาน  
 (2)  นายประพันธ์ วงศ์พานิช    เป็นกรรมการ 
 (3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา กาหยี   เป็นกรรมการ  

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคล  เป็นกรรมการ 
ที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน  

(4) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยชุมชนพังงา เสนอรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัย
ชุมชน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่ง
แต่งต้ังต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี   
  1. เห็นชอบคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ดังน้ี 

 (1) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา   เป็นประธาน  
 (2) นายประพันธ์ วงศ์พานิช     เป็นกรรมการ 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา กาหยี   เป็นกรรมการ  
 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคล  เป็นกรรมการ 
    ที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน  

(5)  ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยชุมชนพังงาเสนอรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัย
ชุมชน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่ง
แต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ 4.11  เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2560 

 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. ขณะนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนที่เรียนครบตามหลักสูตร 
และได้รับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านการกลั่นกรอง และตรวจสอบ



    

ความถูกต้อง จากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบให้นําเสนอ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญาต่อไป 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามท่ี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง และลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว จํานวน 
3,314 คน เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 

4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
ของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณากลั่นกรองและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง จํานวน ๓,๓๑๔ คน แล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548   
ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรเกณฑ์
ขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา  

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะว่า ให้
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําฐานข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนต้ังแต่แรกเร่ิมจัด
การศึกษาจนถึงปัจจุบันเพ่ือเป็นประโยชน์ในการกําหนดแผน/ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. ให้ความเห็นชอบอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 19 
แห่ง จํานวน 3,314 คน ดังน้ี 

๑. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จํานวน  30 คน  
 ๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 คน 
 1.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 27 คน 

๒. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จํานวน 31 คน  
 2.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 25 คน 
 2.๒ หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4 คน 
 2.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 2 คน 

 ๓. วิทยาลัยชุมชนตราด จํานวน 32 คน  
 3.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 9 คน 
 3.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 16 คน 
 3.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 คน 

4. วิทยาลัยชุมชนพังงา จํานวน 81 คน 
4.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 12 คน 
4.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  27 คน 
4.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  13 คน 
4.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 20 คน 



    

4.5 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม 9 คน 
5. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู จํานวน 87 คน 

5.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 20 คน 
5.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 35 คน 
5.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 คน 

6. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน 97  คน 
6.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  30 คน 
6.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 18 คน 
6.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 คน 
6.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 33 คน 
6.5 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 8 คน 

7. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จํานวน 102 คน 
7.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 59 คน 
7.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๙ คน 
7.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 คน 
7.4 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน 19 คน 

    8. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จํานวน 119 คน 
8.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 39 คน 
8.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 60 คน 
8.3 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 9 คน 
8.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 11 คน 

๙. วิทยาลัยชุมชนระนอง จํานวน 125 คน 
9.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 68 คน 
9.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 23 คน 
9.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 คน 
9.4 หลกัสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 10 คน 

10. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จํานวน 142 คน  
  10.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 38 คน 
  10.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 50 คน 
  10.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 คน 
  10.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 13 คน 
  10.5 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 11 คน 
  10.6 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

                        ในกลุ่มอินโดจีน 
1 คน 

11. วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน 194 คน 
  11.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 39 คน 
  11.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 70 คน 
  11.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 คน 



    

  ๑1.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 15 คน 
  11.5 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  15 คน 
  11.6 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 17 คน 

1๒. วิทยาลัยชุมชนยะลา จํานวน 222 คน   
  12.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 58 คน 
  12.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  96 คน 
  12.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 คน 
  12.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 23 คน 
  12.5 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 16 คน 
  12.6 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 12 คน 

13. วิทยาลัยชุมชนยโสธร จํานวน 232  คน 
  13.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 99 คน 
  13.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 100 คน 
  13.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 คน 

14. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จํานวน 248 คน 
  14.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 115 คน 
  14.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 84 คน 
  14.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 คน 
  14.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 16 คน 

 15. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จํานวน 270 คน 
  15.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 98 คน 
  15.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 89 คน 
  15.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 83 คน 

16. วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน 280 คน 
  16.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 54 คน 
  16.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 115 คน 
  16.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 คน 
  16.4 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 87 คน 

17. วิทยาลัยชุมชนน่าน จํานวน 288 คน 
  17.1 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 คน 
  17.2 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 258 คน 
  17.3 หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

                        ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
24 คน 

 
18. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จํานวน 306 คน 

  18.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 54 คน 
  18.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  143 คน 
  18.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 54 คน 
  18.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 33 คน 



    

  18.5 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 22 คน 
19. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จํานวน 428 คน 

  19.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 101 คน 
  19.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  172 คน 
  19.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 คน 
  19.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 35 คน 
  19.5 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 51 คน 
  19.6 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 12 คน 

 2. มอบสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําฐานข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนต้ังแต่แรกเร่ิมจัดการศึกษาจนถึงปัจจุบันเพ่ือเป็นประโยชน์ในการกําหนดแผน/ยุทธศาสตร์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนต่อไป 
 
วาระที่ 4.12  เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องวาระอ่ืน ๆ   
วาระที่ 5.1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ของวิทยาลัยชุมชนตาก 

ตามที่กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปตรวจเย่ียมการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยชุมชนตาก ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง พบว่า มีนักศึกษาชาวต่างชาติ (สาธารณรัฐสหภาพพม่า) 
ร่วมเรียนในช้ันเรียน แต่ยังมีอุปสรรคในการสื่อสารในการเรียนการสอน/การถ่ายทอดวิชาความรู้ ระหว่างผู้สอน
ชาวต่างชาติและผู้เรียน และนักศึกษาที่เรียนส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า ที่ประชุมมีข้อสังเกตเก่ียวกับการจัด
การศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ ว่าสามารถทําได้หรือไม่ มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคนไทยใน
แง่มุมใดบ้าง จึงเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนศึกษาข้อกฎหมาย หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป 

 
มติ มอบนายอุดร ตันติสุนทร และสถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาข้อกฎหมาย หรือระเบียบที่
เก่ียวข้อง รวมท้ังพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เก่ียวกับการจัดการศึกษาให้แก่
นักศึกษาชาวต่างชาติ ว่าสามารถทําได้หรือไม่ มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคนไทยในแง่มุมใดบ้าง เพ่ือให้
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑2.3๐ น.  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ 
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                                    นายเจริญชัย วงษ์จนิดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


