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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันอังคารที่ 14 มกราคม ๒๕63 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

......................................... 
 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
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6. นายถนอม อินทรกำเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
9. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง 

(นายสุพจน์ จิตรเพ็ชร์ แทน) 
10. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง 

(นายคมสัน คูสินทรัพย์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

11. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ    ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก 
                                                                      ประธานสภาวิทยาลัย 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจาก 

                                                                 ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
13. นายทิวากร เหล่าลือชา  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจาก 

                                                                 ผู้แทนผู้สอนประจำ 
14. นายอัศวยุช เทศอาเส็น  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจาก 

                                                                 ผู้แทนผู้สอนประจำ 
15. นายเจริญชัย วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
17. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

 
 



๒ 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายเอกศักด์ิ คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจาก 

                                                                          ผู้แทนภาคเอกชน 
4. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจาก 

                                                                          ผู้แทนภาคเอกชน 
5. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นายนำชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. นายรุจิระ โรจนเมธีสกุล สำนักงบประมาณ 
5. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน   
6. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นายสุชิน นาคเงิน สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นายนำพล ปัญญาทิพย์ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นายสิทธิศักด์ิ เล็กเปีย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นางสาวมาวะดี ศรีพลอย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.1.1 เรื ่อง การเข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  
                              และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ 2563 

 ประธานแจ้งที ่ประชุมว่า เมื ่อวันที ่ 6 มกราคม 2563 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายก 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำกรรมการสภาสถาบัน คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าพบ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่ออวยพรและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2563  
ณ อาคารทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งองคมนตรีได้ให้โอวาทที่เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานของวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติม ในเรื่องการจัดทำ
หลักสูตรซึ่งตอบโจทย์สังคมยุคใหม่และยังไม่ค่อยมีหน่วยงานใดสนใจ เช่น Circular Economy , (แนวคิดของ
ระบบเศรษฐกิจที่ต้องการหมุนเวียนนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนครบวงจร ตั้งแต่ภาค 



๓ 

 
การผลิต การบริโภค ตลอดจนการจัดการของเสียด้วยกระบวนการใช้ซ้ำ (Reuse) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) และการผลิตใหม่ (Re-material) อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของทั้งระบบ) Delivery Logistics และ
การแปลงขยะให้เป็นทรัพยสิน Waste Management เป็นต้น   
   ต่อมา เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าพบนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เพ่ือ 
อวยพรและขอพรเน่ืองในวันปีใหม่ 2563  
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                              สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวม ประกอบด้วย (1) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามรายการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2) แผนค่าใช้จ่ายสำหรับ
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน และ (3) แผนสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
โดยการจัดทำเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่คลอบคลุมถึงหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรฝึกอบรมซึ่งมี
วิทยาลัยชุมชน ๔ แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนตาก แพร่ ตราด และ สตูล ได้ดำเนินการจัดทำสื่อออนไลน์แบบเปิด Thai 
MOOC แล้ว และจะเร่งรัดให้วิทยาลัยชุมชนที่เหลืออีก ๑๖ แห่ง พัฒนาสื่อการสอนออนไลน์แบบเปิด Thai MOOC 
ให้แล้วเสร็จตามแผน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  
 ทั้งน้ี  จะมีการคัดเลือกวิทยาลัยชุมชนที่มีผลงานการจัดทำสื่อออนไลน์แบบเปิด Thai MOOC 
ดีเด่น ได้เข้าร่วมในหลักสูตรฝึกอบรมการผลิตสื่อเพ่ิมเติม ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  
 

   ประเด็นข้อเสนอแนะ 
 ที่ประชุมเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – 2564 ให้ครอบคลุมเรื ่องต่าง ๆ อาทิค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ ์ software การจัด 
การฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  Mobile application ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเสนอแนะให้ปรับแผนฯ ให้ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จา่ยลิขสิทธ์ิ 
software การจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  Mobile application ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น 
 
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลยัชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - เลื่อนการพิจารณา – 
 
 
 



๔ 

 
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง การรับทราบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 สรุปเรื่อง 
 ๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ที ่มีระยะเวลาครบรอบ 
การปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวด
ว ิชาศ ึกษาทั ่วไป ซ ึ ่งสภาสถาบันว ิทยาล ัยช ุมชน ได ้ม ีมต ิให ้ความเห ็นชอบหลักส ูตรด ังกล ่าวแล้ว 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชน
นำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ที ่มีระยะเวลาครบรอบ 
การปรับปรุง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จสิ ้นแล้ว จำนวน ๘ สาขาวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา 
การจัดการสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
อินทรีย์ ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วในการประชุม ครั้งที่  
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งให้วิทยาลัยนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ต้ังแต่ภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 ๓. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๒ ได้มีมติมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการขอใช้หลักสูตร
กลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่นำไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของ
บริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน แล้วให้รายงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป 
 ๔. วิทยาลัยชุมชน ได้ส่งเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) โดยนำหลักสูตร
อนุปริญญาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความ
เหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการดำเนินการ  ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนได้
อนุมัติการจัดการเรียนการสอนแล้ว จำนวน  4 หลักสูตร ดังน้ี 
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วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา สถานภาพของหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนยะลา 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๑๑/๐๗๑ 
ลงวันที่ ๑๔ มถิุนายน ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาการจัดการ  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผ่านการอนุมัติ 
ให้จัดการเรียนการสอน  

จากสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.0๖/๓๕๕ 
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ผ่านการอนุมัติ 
ให้จัดการเรียนการสอน  

จากสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๑๔/๓๒๒ 
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผ่านการอนุมัติ 
ให้จัดการเรียนการสอน  

จากสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.0๕/๒๔๗ 
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ผ่านการอนุมัติ 
ให้จัดการเรียนการสอน  

จากสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน๒๕๖๒ 

 
 5. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรอนุปริญญาในภาพรวมของทุกหลักสูตร โดยมี
มติ ดังน้ี 
  5.1 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๔ หลักสูตร 
ได้แก่ 
  (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของ
วิทยาลัยชุมชนยะลา 

(2)  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562 ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 

(3)  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
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(4)  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2562 ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   
6. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็น

ว่าวิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 แห่ง ได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเงื่อนไขที่กำหนดและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปร ิญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ดังน้ี 
 1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัย
ชุมชนยะลา 
 2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของ
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
 3. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร 
 4. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
ทั ้งนี ้ เพื ่อวิทยาลัยชุมชนได้จ ัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู ่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กำหนดต่อไป 
 
วาระที่ 1.2.4 เรื่อง การลาออกของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง 
 สรุปเรื่อง 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช เผือกบัวขาว ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง ตามประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แต่งต้ัง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ได้เกษียณอายุราชการจากสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยต้นสังกัดไม่ได้ต่อสัญญาจ้างต่อ จึงทำให้พ้น
สภาพการเป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 
มติ ที ่ประชุมร ับทราบ และมอบสถาบันว ิทยาลัยช ุมชนดำเนินการสรรหากรรมการ 
สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 14/2562  
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 14/256๒ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
256๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 14/256๒  
 
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนนิงานตามมตสิภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
 

  สรปุเรื่อง 
 ตามที ่สภาสถาบันว ิทยาล ัยช ุมชน ได ้ม ีการประช ุมพ ิจารณาและมีมต ิ เก ี ่ยวกับ 
การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ  
   
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง ร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของสถาบนัวิทยาลยัชุมชน 
  สรปุเรื่อง 

1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา ๕ ให้จัดต้ังสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนขึ ้นเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และมาตรา 18  
สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ (1) กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน  

2. การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2562 ได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วมีมติ (1) เห็นชอบ
ให้แต่งตั้งอนุกรรมการด้านแผนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน เป็นที่
ปรึกษา นายถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบันผู ้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ และ  
นางสีลาภรณ์ บัวสาย เป็นอนุกรรมการ สำหรับอนุกรรมการท่านอื่นมอบประธานอนุกรรมการเป็นผู้เสนอ (2) 
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ประชุมโดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการด้านแผน ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ดังรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีคำสั่งที่ 21/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2562 มีหน้าที่และอำนาจ ดังน้ีคือ 
(1) พิจารณาให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการรายปี และคำของบประมาณ (2) พิจารณา เสนอแนะหลักเกณฑ์ 
กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติการรายปี (3) กำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษา แนะนำแก่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการราย
ปี ของสถาบัน 

4. ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2562 ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการดำเนินงานและกำหนด
แผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 



๘ 

 
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง สำหรับปฏิทินงบประมาณ ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน คือ การทบทวนและการวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณ มี
กำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ส่วนราชการต้องดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - สิงหาคม 2563 
ดังรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

5. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามท่ี
สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจลังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีโครงสร้างของยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการ
ดำเนินการภาครัฐ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และรายการค่า
ดำเนินการภาครัฐ  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายเพื่องรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น การบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ และภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
แผนนงานบูรณาการ 14 แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ 12 แผนงาน ดังรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

6. คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการให้
เป็นไปตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบันฯ  ในคราวประชุมคร้ังที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2562 โดยได้มีการประชุม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เพื่อกลั่นกรองร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ รายละเอียดร่างคำของบประมาณฯ  
- การกำหนดกล ุ ่มเป ้าหมาย (Target 

group) ที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ 
10% ล่างของประชากรที ่ยากจนใน
พ้ืนที่  

- ผลผลิต/โครงการ และรายการงบประมาณที่ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาทิ 
 แผนงานพื ้นฐาน ผลผลิตผู ้ร ับบริการการศึกษาใน

วิทยาลัยชุมชน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพชุมชน  
 แผนงานพื ้นฐาน ผลผลิตผลงานการให้บริการทาง

วิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประทเศ
ไทย 4.0  ภายใต้กิจกรรม/โครงการย่อยได้แก่  (1) การ
ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนให้มี
ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านสุขภาวะ ด้านการเงิน
และดิจิทัล (2) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีว ิต เพื ่อการพัฒนาอาชีพ หรือคุณภาพชีว ิตที่
สอดคล้องกับความต้องการ (3) การพัฒนาทักษะ
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (4) การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างนวัตกรรม
ให้กับชุมชน (5) การจัดการศึกษาเพื่อความสุขของ
ชุมชน (ศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้)  



๙ 

 
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ รายละเอียดร่างคำของบประมาณฯ  

 แผนงานพื ้นฐาน ผลผล ิตผลงานการทำนุบำรุง
ศ ิลปว ัฒนธรรม  โครงการจ ัดการความร ู ้ด ้ าน
ศ ิลปว ัฒนธรรมและภ ูม ิป ัญญาเพ ื ่อยกระด ับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ ของ วชช. ในพื้นที่ 6 ภาค 
ที่เสนอคำของบประมาณ รวม 20 โครงการ  

- ควร เน ้ นแผนงานท ี ่ เ น ้ นแผนงาน 
เช ิ งบ ูรณาการร ่วมก ับหน ่วยงานที่
เกี ่ยวข้องในพื ้นที ่ด้วยวิธีการใดก็ตาม 
และผลลัพธ์สุดท้ายอยู่ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนบทบาทในการ
ส่งเสร ิมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ จชต. และโครงการ
เสริมสร้างพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการ
จัดการความรู ้เพื ่อพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้าน
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรรค์และวัฒนธรรม 

- แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  

- ให้ความสำคัญกับแผนงานหรือโครงการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพ อาทิ 
โครงการจัดตั้งโรงเรียนการแพทย์แผน
ไทยที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดตาก เป็นต้น 

- แผนงานพื้นฐาน ผลผลิตผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้าง
ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประทเศไทย 4.0  ภายใต้
กิจกรรม/โครงการย่อยเรื่องศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ ซึ่งหมาย
รวมถึงศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เป็นโครงการต่อเนื่องของ วชช.
อุทัยธานี (ผ้าทอพื้นเมือง) วชช.แม่ฮ่องสอน (ไทใหญ่) วชช. 
น่าน (หออัตลักษณ์นครน่าน) วชช.สระแก้ว (สถาบันการ
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์) วชช.นราธิวาส (ผลิตภัณฑ์กระจูด) 
ฯลฯ 

- แผนงานหรือโครงการจัดทำฐานข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายคนยากจนในแต่ละพื้นที่
เพื่อใช้เป็นฐานในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ของแต่ละโครงการ 

- แผนงานพื้นฐาน ผลผลิตผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลคนยากจน 10% ล่างของ
จังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนต้ังอยู่ 

7. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปสาระสำคัญของร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง อว. ยุทธศาสตร์กระทรวง อว. แผน
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยสรุปวงเงินคำของบประมาณ รวม 1,218.6347 ล้านบาท (หนึ่งพัน
สองร้อยสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดวงเงินจำแนกตาม (1) ประเภท
รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน (2)  จำแนกตามแผนงาน 5 แผนงาน ประกอบด้วย (1) แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ วงเงิน 267.7232 ล้านบาท (2) แผนงานพื้นฐาน จำนวน 3 ผลผลิต วงเงิน 711.1747 ล้านบาท 
(3) แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 19.9548 ล้านบาท (4) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ



๑๐ 

 
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20.0000 ล้านบาท (5) แผนงานบูรณาการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 15.0000 ล้านบาท (6) แผนงานบูรณาการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับผู้สูงวัย จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 10.0000 ล้านบาท (7) แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค จำนวน 20 โครงการ วงเงิน 169.7400 ล้านบาท (3) จำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี /
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ จาก 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุย์ ด้านการสร้างโอก6าสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (4) จำแนกตามยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 4 Platform ประกอบด้วย Platform 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ Platform 2 การ
วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม Platform 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ 
(5) จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตใน
ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งชุมชน (6) จำแนกตาม
แผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning: LLL) ด้านที่ 2 ด้านการเรียนรู ้หลักสูตรในระบบ (หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ 
สัมฤทธิบัตร) ด้านที่ 3 การปรับปรุงระบบบริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แผนงานบุคลากรภาครัฐ และ
รายจ่ายลงทุน ดังรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  

8. สำหรับคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพันธกิจด้าน
การวิจัยผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 13 โครงการ วงเงิน 
171,278,235 บาท  

 

  การพิจารณา 
 ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่อร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สรุปได้ดังน้ี 

1. การจัดทำคำของบประมาณนอกจากจะทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิรูปสถาบันฯ แล้ว โครงการในแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรในระบบ และ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ต้องตอบสนองการลดความเหลื่อม
ล้ำและแก้ปัญหาความยากจนให้กับกลุ่มประชาชนยากจน 10% ล่างของจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนต้ังอยู่ 

2. เรื ่องของผลผลิต/โครงการควรพิจารณาของบประมาณให้ครอบคลุม (1) มิติเชิง 
ยุทธศาตร์เกี ่ยวกับด้านเกษตรให้ครอบคลุมวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งที ่มีการดำเนินการ (2) ให้ครอบคลุม
งบประมาณสำหรับการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้หออัตลักษณ์นครน่านซึ่งยังต้องดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง/
แก้ไขข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ (3) บรรจุโครงการเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ด้านแพทย์แผนไทย ของวิทยาลัยชุมชนตาก ไว้ในคำของบประมาณให้ชัดเจน 

3. ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานวิทยาลัยชุมชนตากในการจัดทำรายละเอียด
ข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านแพทย์แผนไทย 
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4. กรณีแผนงานหรือโครงการที่มีความจำเป็นต้องจัดทำคำของบประมาณ แต่ยังไม่

สามารถบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนได้ ก็ขอให้บรรจุโครงการไว้ในแผนงานพ้ืนฐานของหน่วยงาน  
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้
ข้อเสนอแนะว่าร่างคำขอฯ นอกจากต้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
และแผนปฏิรูปสถาบันฯ แล้ว โครงการในแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรในระบบ และการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ต้องตอบสนองการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความ
ยากจนให้กับกลุ่มประชาชนยากจน 10% ล่างของจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ และมอบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนดำเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม 
 
วาระที่ 3.3 เรื่อง สถิติการจัดการศกึษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562 
  สรุปเรื่อง 

  สืบเนื่องจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ต่อที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 
แล้วที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะว่า เนื่องจากการรายงานสถิติ ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนตามพันธกิจ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำรายงานสถิติดังกล่าวให้ครบถ้วน และให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 เดือน นำเสนอที่ประชุมต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะการดำเนินการ ดังน้ีคือ (1) ข้อมูล
สถิติที่ครอบคลุมทุกพันกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้งหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร และหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น (2) การนำเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ อาทิ การเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา ผู้สำเร็จ
การศึกษา และนักศึกษาออกกลงคัน ในมิติของวิทยาลัย สาขาวิชา ภูมิภาค การเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่าง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนกับหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพันธกิจเดียวกัน เช่น สัดส่วนการจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาของสถาบันฯ เทียบกับทั้งประเทศ เป็นต้น (3) การนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้เรียนในหลักสูตรประเภทต่าง ๆ โดย mapping เชิงพื้นที่หรือเชิงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทำแผนการจัดการศึกษาและให้บริการของวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ใน
การประชุมครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม และ
เร่งรัดให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการ
ประชุมครั้งต่อไป น้ัน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำเสนอสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 
ภายใต้ผลผลิต/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1. สถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้ง 
4 พันธกิจ ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน และด้านการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม รวม 25 ตัวชี้วัด เป็นไปตามหรือสูงกว่าเป้าหมาย 21 ตัวชี้วัด และต่ำกว่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 
ดังรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  

2. สถิติข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชมุชน 
ย้อนหลัง 3 ปี (ประจำปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562) ดังรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ประกอบด้วย  

 2.1 การจัดการเรียนรู้หลักสูตรในระบบ 
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หลักสูตร 2560 2561 2562 

รวม คงอยู่ เข้าใหม่ รวม คงอยู่ เข้าใหม่ รวม คงอยู่ เข้าใหม่ 
รวมทั้งหมด 15,195 9,930 5,265 15,863  9,767  6,096  13,227  7,733  5,494  

1. อนุปริญญา 13,136 7,871 5,265 13,808  8,719  5,089  10,367  5,874  4,493  
2. ปวส. 716 716 - 641 320 321 928 575 353 
3.  ปวช. 1,343 1,343 - 1,371 728 643 1,922 1,284 638 
4. ประกาศนียบัตร

ระดับสถาบัน 
- - - 43 - 43 10 - 10 

5. ประกาศนียบัตร
ระดับวิทยาลัย 

- - - 239 - 239 130 60 70 

 
   2.2 อัตราออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช. ย้อนหลัง 
3 ปี (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 – 2559 สำเร็จในปีการศึกษา 2559 – 2561) ในภาพรวม จำแนกเป็น 
หลักสูตรอนุปริญญา ร้อยละ 25.69 - 37.70 หลักสูตร ปวส. ร้อยละ 11.50 – 16.18 และหลักสูตร ปวช. 
ร้อยละ 31.71 – 38.82 
  2.3 จำนวนผู้รับบริการการเรียนรู้นอกระบบ/การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านกิจกรรม/
โครงการที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การบริการทางวิชาการ (อบรมอาชีพ 
อบรมระยะสั้น จัดการความรู้/Area-based) และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในภาพรวม ปี พ.ศ. 2560 
จำนวน 78,525 คน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 79,919 คน และปี พ.ศ. 2562 จำนวน 66,274 คน  
 

 ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
1. สถิติการออกกลางคันของนักศึกษาในระบบเฉลี ่ย 30% เป็นไปตามแนวโน้มของ

ประเทศในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท แต่ประเด็นที่ควรศึกษาเชิงลึก คือ สาเหตุการออกกลางคัน
ของนักศึกษา ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ เรื่องส่วนบุคคล ความน่าสนใจของหลักสูตร ระบบการรับและ
การช่วยเหลือนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง เป็นต้น   

2. การนำเสนอสถิตินักศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบ ควรมีตัวเลขนักศึกษาเข้าใหม่ 
คงอยู่ และสำเร็จการศึกษา  

3. เสนอแนะให้สถาบันควรศึกษาเชิงลึก โดยอาจนำร่องศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษาให้ครอบคลุมทุกประเด็นในลักษณะของการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
นำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอีกคร้ัง โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 

4. สถิติด้านการให้บริการการเรียนรู ้นอกระบบ/การเรียนรู ้ตลอดชีวิต ที่นำเสนอมี 
การเพ่ิม/ลดเป้าหมายในบางปีงบประมาณ ควรมีคำอธิบาย ทั้งน้ี การกำหนดเป้าหมายควรเป็นแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 
พ.ศ. 2562 และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและศึกษาเชิงลึกสาเหตุ
การออกกลางคันของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น แล้วเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอีกคร้ัง 
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วาระที่ 3.4 เรื่อง การกำหนดอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

๑. การประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 
9/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบ ดังน้ี 

(๑)  ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดียวกับ
อธิการบดี รองผู้อำนวยการสถาบันได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดียวกับรองอธิการบดี ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดียวกับคณบดี และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งในอัตราเดียวกับรองคณบดี  

(๒)  กำหนดจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับรองผู้อำนวยการ
สถาบัน ไม่เกินจำนวน 3 อัตรา และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ไม่เกินจำนวน 3 อัตรา  

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘/255๘ เมื่อวันที่ 1๓ พฤศจิกายน  
255๘ มีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติของที่ประชุม ก.พ.อ. ตามข้อ ๑  

๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดให้มีการประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เพื่อแจ้งให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนทราบมติ ก.พ.อ. และมติที่ประชุม 
สภาสถาบัน ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เรื่องการกำหนดจำนวนตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน  

๔.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ 0509(5).10/844 ลงวันที่ 
28 ก ุมภาพ ันธ ์ 2562 แจ ้งว ่าคณะอนุกรรมการเก ี ่ยวก ับการพ ัฒนาระบบบร ิหารงานบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาเห็นว่า 
ก.พ.อ. มีมติกำหนดอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสูงสุดในการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
บริหารจากงบประมาณแผ่นดินไม่เกินจำนวน ๓ อัตรา มิใช่เป็นการให้ความเห็นชอบกำหนดอัตราตำแหน่งที่จะ
ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง แต่การกำหนดอัตราตำแหน่งเป็นหน้าที่และอำนาจของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่จะต้องพิจารณาวิเคราะห์ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยอาจพิจารณาจากโครงสร้าง พันธกิจ อัตรากำลัง 
จำนวนนักศึกษา งบประมาณ 
 5. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/2562 เมื ่อวันที่ ๑๒ มีนาคม 
2562 ครั้งที่ ๔/2562 เมื่อวันที่ ๙ เมษายน 2562 และครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่กำหนดให้สภาสถาบันพิจารณาวิเคราะห์ในการกำหนดอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนที ่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง ที ่ประชุมจึงมีมติกำหนดให้วิทยาลัยชุมชนมีกรอบอัตรา 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแห่งละ ๓ อัตรา ส่วนวิทยาลัยชุมชนใดจะมีจำนวนรองผู้อำนวยการได้จำนวน
เท่าใดให้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของวิทยาลัยชุมชน และได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดกรอบอัตราตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
 6. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีหนังสือแจ้งวิทยาลัยชุมชนเพื่อให้ดำเนินการแจ้งข้อมูล 
พร้อมกับรับรองข้อมูล ตามองค์ประกอบในประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดกรอบ
อัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ซึ่งบัดน้ี วิทยาลัยชุมชนได้ส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวพร้อม
กับได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลเทียบกับหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
แล้ว วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง มีจำนวนรองผู้อำนวยการ ได้ดังน้ี  



๑๔ 

 
  (๑) วิทยาลัยชุมชนที่มีอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศสถาบันฯ จำนวน 3 อัตรา มี 3 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
และวิทยาลัยชุมชนสตูล นอกน้ันมีอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนได้แห่งละ 2 อัตรา  
  (๒) สำหรับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นว่ามีคะแนน
เฉลี่ยของภาระงานอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนได้ ๓ คน คือ 2.34 คะแนน 
ประกอบกับมีการจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาที่มีนักศึกษา ๑,๖๕๗ คน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์การพิจารณา
ที่กำหนดไว้หลายเท่าจึงมีภาระงานในการบริหารจัดการมาก ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นพ้ืนที่
เสี่ยงภัย จึงเสนอว่าเห็นควรกำหนดตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ให้มีจำนวน ๓ อัตรา 
  7. หากที่ประชุมสภาสถาบันเห็นชอบผลการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตามข้อ ๑ ปัจจุบันจะมีวิทยาลัยชุมชนที่มีผลกระทบจากการกำหนด
กรอบอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๘ แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน บุรีรัมย์ 
หนองบัวลำภู ระนอง ปัตตานี ยโสธร ตราด และแพร่ เน่ืองจากได้แต่งต้ังรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนไปแล้ว 
จำนวน ๓ อัตรา จึงเห็นควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนยุติการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ทั ้ง ๘ แห่ง ตั ้งแต่ว ันที ่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และแจ้งให้ว ิทยาลัยชุมชนพิจารณาเสนอขอแต่งต้ัง 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตามจำนวนกรอบอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบัน
เห็นชอบต่อไป  
  8. สำหรับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดกรอบอัตรา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเสนอขอให้ได้รับค่าตอบแทน จากเงิน
งบประมาณถึงวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓ สำหรับเงินประจำตำแหน่งให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ถึงวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๓ เช่นกัน   
 

  การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่นำเสนอแล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะพอสรุป ได้ดังน้ี 
 1. การใช้อำนาจของผู้อำนวยการสถาบันแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็นว่า เป็นการดำเนินการตามมติ ก.พ.อ. และมติสภาสถาบัน ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งให้ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนทราบมติ ก.พ.อ. และมติที่ประชุมสภาสถาบัน เรื่องการกำหนดจำนวนตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชน  
 2. การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชมุชน
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันฯ มีวิทยาลัยชุมชนที่มีอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน จำนวน 3 อัตรา มี 3 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และวิทยาลัยชุมชนสตูล 
นอกนั้น มีอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแห่งละ 2 อัตรา ที่ประชุมเห็นพ้องว่า การกำหนด
จำนวนอัตรารองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนควรให้เป็นไปตามผลการวิเคราะห์ภาระงานตามหลักเกณฑ์ที่ 
สภาสถาบันกำหนด และให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
คือ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู ระนอง นราธิวาส ปัตตานี ยโสธร ตราด และแพร่ ที่ได้รับ
การแต่งตั้งในอัตราที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันที่สภาสถาบันเห็นชอบการกำหนดอัตรา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
 
 



๑๕ 

 
 3. เห็นควรในหลักการให้เยียวยารองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การกำหนดอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนดังกล่าว โดยให้ได้รับค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณ
ต้ังแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ สำหรับเงินประจำตำแหน่งให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ใน
ส่วนของสำนักงานสถาบันต้ังแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เช่นกัน  
 4. สำหรับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของภาระงานแล้ว อยู่ใน
เกณฑ์ที่ใกล้เคียงที่จะมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจำนวน ๓ คน ประกอบกับ การจัดการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญาที่มีนักศึกษาจำนวน ๑,๖๕๗ คน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้หลายเท่า ทำให้มีภาระ
งานในการบริหารจัดการจำนวนมาก และอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย แต่เนื่องจาก
ผลการวิเคราะห์ภาระงานในภาพรวมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ หากที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติ
เห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กรอบอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน จำนวน 3 อัตรา 
เป็นกรณีพิเศษ จะทำให้เกิดความอยุติธรรมกับวิทยาลัยชุมชนอื่น ๆ จึงขอให้เป็นไปตามผลการวิเคราะห์ 
ภาระงาน และเสนอแนะให้สถาบันว ิทยาล ัยช ุมชนนำหลักเกณฑ์การกำหนดกรอบอัตราตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  
   
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. เห็นชอบการกำหนดจำนวนตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่จะได้รับเงิน
ประจำตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
      1.1 วิทยาลัยชุมชนที่กำหนดให้มีอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่จะ
ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา มี 3 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และ
วิทยาลัยชุมชนสตูล  

๑.๒ วิทยาลัยชุมชนที่กำหนดให้มีอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่จะ
ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา มี ๑๗ แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร 
หนองบัวลำภู สระแก้ว ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด แพร่ สงขลา และน่าน 
  2. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนยุติการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู ระนอง นราธิวาส ปัตตานี ยโสธร ตราด และแพร่ ที่ได้รับการแต่งต้ัง
ในอัตราที่ ๓ ต้ังแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓   
  3. เห็นชอบในหลักการให้รองผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที ่ได้ร ับผลกระทบจาก 
การกำหนดอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ได้รับค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณถึงวันที่ 1๓ 
มกราคม ๒๕๖๓ สำหรับเงินประจำตำแหน่งให้เบิกจ่ายจากเงินรายจากในส่วนของสำนักงานสถาบันได้ถึงวันที่ 
1๓ มกราคม ๒๕๖๓ เช่นกัน   
 4. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดกรอบอัตราตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา 
หลักเกณฑ์ การคำนวณ และตัวชี้วัด โดยปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกประเด็น และมีความสอดคล้องเหมาะสม
ย่ิงขึ้น และเสนอสภาสถาบันต่อไป 
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วาระที่ 3.5 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก และมุกดาหาร 
 สรุปเรื่อง 

1. สิบเอกประเสริฐ พ่านพัฒนกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า สภาวิทยาลัย
ชุมชนตาก มีความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ เน่ืองจากมีภาระงานประจำท่ีต้องรับผิดชอบจำนวน
มาก จึงไม่มีเวลาสำหรับการทำงานของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนได้อย่างเต็มที่ จึงขอลาออกจากตำแหน่ง
ดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562  

2. นายสมเก ียรต ิ ศร ีป ัดถา ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู ้แทนสถาบันอ ุดมศึกษา  
สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้เกษียณอายุราชการจากสถาบันอุดมศึกษา จึงทำให้พ้นสภาพการเป็นอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษา จึงมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
 3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2562 ได้มีมติรับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก และ
มุกดาหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง  

4. ตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้สภาสถาบันแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาฯ ดังน้ี 

(1)  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย 
จำนวนหน่ึงคน เป็นประธาน 

(2)  ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน 
เป็นกรรมการ 

(3)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน          
ที่สภาสถาบันแต่งต้ัง จำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

(4)  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
บัดนี้ สภาวิทยาลัยชุมชนตาก และมุกดาหาร ได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดน้ัน
เลือก จำนวนสองคน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการในข้อ (2) ดังน้ี  

วิทยาลยัชุมชน กรรมการ (สภาวิทยาลัยเลือก) กรรมการ (สภาวิทยาลัยเลือก) 
ตาก นายปิยศกัด์ิ ตัณฑ์เจรญิรัตน์ นายศิริชัย เทยีนทอง 
มุกดาหาร นายสมศักด์ิ สบุีญเรือง นายบูรณ ์อินธิรัตน์ 

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อในการ
แต่งต้ังเป็นกรรมการตามองค์ประกอบข้อ (1) และข้อ (3)  
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ตาก และมุกดาหาร ดังน้ี 
 1. เสนอชื่อ นายแพย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 



๑๗ 

 
 2. เสนอชื่อ นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 3. มอบประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก และมุกดาหาร 
เป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนตาก และ
มุกดาหาร จำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 4. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก 
จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก และมุกดาหาร ดังน้ี 
     1.1 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
             (1) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ              ประธาน 
                     (2) นายปิยศักด์ิ ตัณฑ์เจริญรัตน์         กรรมการ 
                (3) นายศิริชัย เทียนทอง                  กรรมการ 
                (4) ......................................                กรรมการ 
มอบประธานมอบประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตากไปดำเนินการเสนอกรรมการ
ในลำดับที่ (4) 
           (5) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
      1.2 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
            (1) นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์ ประธาน 
            (2) นายสมศักด์ิ สีบุญเรือง              กรรมการ 
            (3) นายบูรณ์ อินธิรัตน์                  กรรมการ 
            (4) ......................................                กรรมการ 
มอบประธานมอบประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารไปดำเนินการเสนอ
กรรมการในลำดับที่ (4) 
            (5) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามแต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ 3.6 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
 สรุปเรื่อง 
 1. ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั ้งที ่ 13/2562 เมื ่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2562 มีมติดังน้ี 
 1.1 เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนตาก ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีคำสั่งแต่งต้ังแล้ว  
 1.2 เห็นชอบคุณสมบัติอ่ืนตามมติของที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตาก คือ 
  (1) เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก รับราชการปฏิบัติงานหรือทำหน้าที่
ต่าง ๆ อยู่ในจังหวัดตากไม่น้อยกว่า 5 ปี 



๑๘ 

 
  (2) มีความรู้ ความเข้าใจบริบทของวิทยาลัยชุมชนตาก และมีแนวทางในการ
บริหารวิทยาลัยชุมชนตากที่เป็นไปได้ 
  (3) มีความสามารถในการบริหารบุคคลและองค์กรเป็นที่ประจักษ์ 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่าวิทยาลัยชุมชนตากได้มีหนังสือที่ อว 0610.03/14 
ลงวันที ่ 7 มกราคม 2563 แจ้งว่าที ่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ครั ้งที ่ 13/2562 เมื ่อวันที ่ 22 
พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาวาระการกำหนดคุณสมบัติอื ่นที ่เหมาะสมของผู ้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม การกำหนดคุณสมบัติอ่ืนดังน้ี 
 2.1 เดิม 
   (๑) เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก รับราชการปฏิบัติงานหรือทำหน้าที่
ต่าง ๆ อยู่ในจังหวัดตากไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  (2) มีความรู้ความเข้าใจบริบทของวิทยาลัยชุมชนตาก และมีแนวทางในการ
บริหารวิทยาลัยชุมชนตากที่เป็นไปได้ 
   (๓) มีความสามารถในการบริหารงานบุคคลและองค์กรเป็นที่ประจักษ์ 
  2.2 แก้ไข 
   (1) เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก หรือเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยงานของรัฐในจังหวัดตาก แล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 
   (2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจบริบทของวิทยาลัยชุมชน และมีแนวทาง
พัฒนาวิทยาลัยชุมชนตากที่เป็นไปได้อย่างชัดเจน 
  (3) มีความสามารถในการบริหารงานบุคคลและองค์กรเป็นที่ประจักษ์ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนตากตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตากขอแก้ไข ดังน้ี 
 ข้อความเดิม 
 ๑. เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก รับราชการปฏิบัติงานหรือทำหน้าที่ต่าง ๆ อยู่
ในจังหวัดตากไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 2. มีความรู ้ความเข้าใจบริบทของวิทยาลัยชุมชนตาก และมีแนวทางในการบริหาร
วิทยาลัยชุมชนตากที่เป็นไปได้ 
 ๓. มีความสามารถในการบริหารงานบุคคลและองค์กรเป็นที่ประจักษ์ 
 แก้ไขเป็น 
 1. เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก หรือเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานของรัฐในจังหวัดตาก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจบริบทของวิทยาลัยชุมชน และมีแนวทางพัฒนา
วิทยาลัยชุมชนตากที่เป็นไปได้อย่างชัดเจน 
 ๓. มีความสามารถในการบริหารงานบุคคลและองค์กรเป็นที่ประจักษ์ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
 1. ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มี 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสิริกร มณีรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 
2558 น้ัน  
 2. มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 กำหนดให้  
“นายกสภาสถาบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอีกได้”  
ซึ่งขณะน้ีได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562  
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ดังน้ี 

3.1 ความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับดังกล่าวกำหนดว่า “การได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน 
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งด้วย
เหตุผลอ่ืน และเสนอผลการสรรหาต่อสภาสถาบันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง” 

3.2 ความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับดังกล่าวกำหนดว่า “ให้คณะกรรมการสรรหา 
ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน เป็นประธาน 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันซึ ่งสภาสถาบันแต่งตั ้ง จำนวนหนึ่งคน เป็น

กรรมการ 
(๓) ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการสภาสถาบัน จำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการสภาสถาบัน จำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนผู้สอนประจำซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

สภาสถาบันจำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
ให้ผู ้อำนวยการสถาบัน เป็นเลขานุการ ทั้งนี ้ ผู้อำนวยการสถาบันจะแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถาบัน จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้” 
 ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหานายกสภาสถาบัน และพิจารณาเลือกรายชื่อบุคคลตาม (๑) และ (๒) สำหรับรายชื่อผู้แทนตาม (๓) (๔) 
และ (๕) ขอได้โปรดมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อ และเสนอคำสั่งให้นายกสภา
สถาบันแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันต่อไป  
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ดังน้ี 
 1. กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกเอง ได้เสนอชื่อ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ตามลำดับดังน้ี (1) รองศาสตราจารย์ 



๒๐ 

 
วรากรณ์ สามโกเศศ (2) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (3)  ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ (4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ 
เจริญพรพัฒนา  
 3. เห็นชอบมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายช่ือ (3) (4) (5)   
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
     (1) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  ประธานกรรมการ 
              (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง) 

(2)  ...................................................  กรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ัง) 

มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ตามลำดับดังนี ้ (1) รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ  
(2) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (3)  ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ (4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา  
      (3) ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง กรรมการ 

   และจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จำนวนหน่ึงคน 
      (4) ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง กรรมการ 
                 และจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จำนวนหน่ึงคน  
         (5) ผู้แทนผู้สอนประจำซึ่งเลือกกันเอง  กรรมการ 
           และจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จำนวนหน่ึงคน 
  2. เห็นชอบมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายช่ือ ผู้แทนตาม (๓) (๔) และ 
(๕) และเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันต่อไป 
 
วาระที่ 4.2 เรื ่อง การแต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจากผู ้แทน 

 ภาคเอกชน 
 สรุปเรื่อง 
 1. ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 11/2558 ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๘ แต่งตั้ง นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ นายภูมินทร์ หะรินสุต ดำรงตำแหน่ง 
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
สถาบัน (ต้ังแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)  

2. สำหรับ นายภูมินทร์ หะรินสุต ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560  
ที ่ประชุมสภาสถาบันจึงแต่งตั ้ง นายสุรพล โอภาสเสถียร แทนตำแหน่งที ่ว ่าง และต่อมา นายสุรพล  
โอภาสเสถียร ได้ลาออกจากตำแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสภาสถาบันจึงแต่งต้ัง  
นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย แทนตำแหน่งที่ว่าง ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
เท่ากับระยะเวลาของตำแหน่งที่เหลืออยู่ 

3. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ และนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ได้
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ครบวาระ ๔ ปี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2562  
 4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ความในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ ่งกรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจากผู ้แทนภาคเอกชน ผู ้แทน



๒๑ 

 
ประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้
ดังน้ี 
 4.1 ความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับดังกล่าวกำหนดว่า “การได้มาซึ ่งกรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น และเสนอผลการสรรหาต่อสภาสถาบันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับการแต่งต้ัง” 

4.2 ความในข้อ 7 แห่งข ้อบังค ับดังกล ่าวกำหนดว่า “คณะกรรมการสรรหา 
ประกอบด้วย 

(๑)  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง หรือสภาสถาบันมอบหมาย 
จำนวนหน่ึงคน เป็นประธาน 

(๒)  ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการ 
(๓)  ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการสภาสถาบัน จำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการสภาสถาบัน จำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
(๕)  ผู้แทนผู้สอนประจำซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

สภาสถาบันจำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
ให้รองผู้อำนวยการสถาบันที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ

สถาบันจะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถาบัน จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้” 
 4.3 ดังน ั ้น จึงเสนอที ่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาเห็นชอบให้ม ีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน และพิจารณาเลือกรายชื่อบุคคลตาม 
(๑) สำหรับรายชื่อผู้แทนตาม (๓) (๔) และ (๕) ขอได้โปรดมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่ง
รายชื่อ และเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชนต่อไป  

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือก
จากผู้แทนภาคเอกชน ดังน้ี 
 1. ที่ประชุมเสนอชื่อ นางสีลาภรณ์ บัวสาย เป็น ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
 2. เห็นชอบมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายช่ือ (3) (4) (5)   
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจากผู้แทน
ภาคเอกชน 
      (1) นางสีลาภรณ์ บัวสาย    ประธานกรรมการ 
               (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง  
                                  หรือสภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหน่ึงคน) 

(2)  ผู้อำนวยการสถาบัน              กรรมการ 



๒๒ 

 
(3)  ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง กรรมการ 

                        และจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จำนวนหน่ึงคน 
(4)  ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง กรรมการ 

                                  และจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จำนวนหน่ึงคน  
        (5) ผู้แทนผู้สอนประจำซึ่งเลือกกันเอง  กรรมการ 
                                 และจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน จำนวนหน่ึงคน 
  2. เห็นชอบมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายช่ือ ผู้แทนตาม (๓) (๔) และ 
(๕) และเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันต่อไป 
 
วาระที่ 4.3 เรื ่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจากผู ้แทนประธานสภาวิทยาลัย  
                               ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ 
 สรุปเรื่อง 

1. คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 11/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
แต่งตั้งให้ นายสุวรรณ รณหงษา ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย 
นายนิยม ชูชื ่น ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย นายทิวากร  
เหล่าลือชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ และนายยุทธนา พรหมณี  
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังนายกสภาสถาบัน เรียบร้อยแล้ว (ต้ังแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
  2. ระหว่างการดำรงตำแหน่งได้มีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือกรรมการสภาสถาบันในข้อ ๑ ดังน้ี 
  (๑) นายสุวรรณ รณหงษา พ้นจากตำแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีผล
ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย ที่ประชุมสภาสถาบันได้แต่งตั้ง นายวรวุฒิ บุญ
เพ็ญ เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งน้ีตั้งแต่วันที่ 
3 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  (๒) นายนิยม ชูชื่น ครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา มี
ผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ประชุมสภา
สถาบันได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยให้ดำรงตำแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  (๓)  นายยุทธนา พรหมณี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนผู้สอนประจำ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมสภาสถาบันได้แต่งตั้ง นายพล เสาะสุวรรณ 
เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 แต่ต่อมา นายพล เสาะสุวรรณ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ มีผลให้พ้น
จากตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมสภา
สถาบันได้แต่งตั้ง นายอัศวยุช เทศอาเส็น เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ แทน
ตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน  
  ๓. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย นายทิวากร 



๒๓ 

 
เหล่าลือชา กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ และนายอัศวยุช เทศอาเส็น กรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ ๔ ปี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562    
  ๔. ดังนั้น จึงเห็นควรมอบให้สำนักงานสถาบันจัดให้มีการประชุมประธานสภาวิทยาลัย 
ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัย และประชุมผู้แทนผู้สอนประจำ เพื่อเลือกผู้แทนทั้ง ๓ องค์ประกอบและรายงาน
ผลต่อสภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ังต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดประชุมประธานสภา
วิทยาลัย ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัย และประชุมผู้แทนผู้สอนประจำ เพ่ือเลือกผู้แทนทั้ง ๓ องค์ประกอบและ
รายงานผลต่อสภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ังต่อไป  
 
วาระที่ 4.4 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 สรุปเรื่อง 

1. ตามที ่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั ่งที ่ 24/๒๕62 ลงวันที ่ ๒๕ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ น้ัน 
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียน ดังน้ี 

  2.1 สภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้เสนอตามความในข้อ ๔ (๑) แห่งข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามความในข้อ ๑ 
(๒) และ (๓) แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๙ คือ 
 

ลำดับ ความในข้อบังคับฯ และแนวปฏิบัติฯ สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
๑ ข้อ ๔ (๑) ฯ เสนอคุณสมบัติอื ่นที ่เหมาะสมของ 

ผู ้สมควรดำรงตำแหน่งผ ู ้อำนวยการวิทยาลัย  
ตามข้อบังค ับสถาบันวิทยาลัยช ุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

1.  ทราบบร ิบทของจ ั งหว ัดน ่านและ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่านได้ดี 
2. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และชุมชนในจังหวัด
น่านได้ดี 

2 ข้อ ๑ ฯ 
(๒) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู ้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน  
(๓) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ ่งเป็นผู ้แทน
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ จำนวนหน่ึงคน  

นายเสรี พิมพ์มาศ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร จนัทร์ไชย 

 
 ๒.2 วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้แจ้งประวัติความเป็นมา แนวทางการพัฒนา และบริบทของ
วิทยาลัยชุมชน  
 2.3 จึงเห็นควรพิจารณาการเสนอขอแต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาผู ้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน  
 



๒๔ 

 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ดังน้ี 
 1. ที่ประชุมเสนอชื่อ นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภาสถาบันผู ้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 2. มอบประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนไปดำเนินการเสนอช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัย
ชุมชน จำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 3. เสนอแนะให้ปรับคุณสมบัติอื ่นที่เหมาะสมของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัยตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี 

คุณสมบัติเดิม คุณสมบัติปรบัแก้ไข เหตุผล 
1. ทราบบริบทของจังหวัดน่านและ
สามารถปฏิบ ัต ิงานร ่วมกับสภา
วิทยาลัยชุมชนน่านได้ดี 
2. สามารถปฏ ิบ ัต ิ งานร ่วมกับ
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ชุมชนในจังหวัดน่านได้ดี 

ทราบบริบทของจังหวัดน่านและ
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน  
 

คุณสมบัติในเรื ่องการทำงาน
ร่วมกับสภาวิทยาลัยชุมชนได้
กำหนดในสัญญาจ้างการปฏบัติ
ง า น ใ น ต ำ แ ห น ่ ง ข อ ง
ผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
แล้ว 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ดังน้ี 

      (1) นางสีลาภรณ์ บัวสาย      ประธานกรรมการ 
    (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง  
             หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหน่ึงคน)  
      (2) นายเสรี พิมพ์มาศ            กรรมการ   
            (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน) 
       (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร จันทร์ไชย   กรรมการ 
             (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ จำนวนหน่ึงคน) 
         (4) .............................................................   กรรมการ   
     (ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์ 
                                 เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหน่ึงคน) 
มอบประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนไปดำเนินการเสนอกรรมการในลำดับที่ (4) 
          (5) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   กรรมการและเลขานุการ 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามแต่งต้ังต่อไป 
  2. เห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัยตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า “ทราบบริบทของจังหวัดน่านและภารกิจของ
วิทยาลัยชุมชน” 
และเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านต่อไป 



๒๕ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 6.1 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
  ที่ประชุมพิจารณามอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนยะลา และให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมี รองศาสตราจารย์
ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็นประธานคณะกรรมการฯ สำหรับคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพิจารณา
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบอื่น ๆ ของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนยะลา แล้วเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนยะลาต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
  1. เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็นประธานคณะกรรมการสรร
หาผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และพิจารณาคุณสมบัติอื ่นที ่เหมาะสมของผู ้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
  2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการ
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา  
และเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาต่อไป 
 
วาระที่ 6.2 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ประธานการประชุมได้ติดตามและเร่งรัดให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเผยแพร่ข่าวสารของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาทิเช่น การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน การประชุมอนุกรรมการต่าง ๆ  
กิจกรรมสำคัญ รวมถึงกิจกรรมการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง เป็นต้น ให้รวดเร็ว และเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งควรจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งเว็บไซด์ และ Facebook ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนอาจจะพิจารณาต้ังเป็นกองบรรณาธิการเพ่ือทำหน้าที่โดยเฉพาะ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดเผยแพร่ข่าวสารของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน อาทิเช่น การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน การประชุมอนุกรรมการต่าง ๆ  กิจกรรมสำคัญ 
รวมถึงกิจกรรมการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง เป็นต้น ให้รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 
วาระที่ 6.3 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ที่ประชุมมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานวัน เวลา ของกรรมการสภาสถาบันเพ่ือ
กำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2563 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 
พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑7.๐๐ น. 
 
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                                                                 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                   นายเจริญชัย  วงษ์จนิดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


