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รายงานการประชุม 

สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ ๔/๒๕62 

วันอังคารที่ 9 เมษายน ๒๕62 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 (นายสุทน เฉื่อยพุก แทน) 
3. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
8. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

(นางสาวกนกพรรณ อ่อนนุช แทน) 
9. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

        (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์) 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 
11. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
12. นายอัศวยุช เทศอาเส็น  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
13. นายเจริญชัย วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นายถนอม อินทรกําเนิด   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
4. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 
5. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ     กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. นายนําชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
6. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
7. นางชนิกา นํ้าเพชร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
9. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นางสาวสุธิมา เทียนงาม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นางสาวมะวะดี ศรีพลอย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วาระที่ 1.1.1  เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
                              ด้วยความรู้ทักษะแห่งความสําเร็จของชีวิต (Executive Functions)   

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการตรวจเย่ียมการจัดโครงการฝึกอบรมหลักการ
พัฒนาศักยภาพผู้สอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วยความรู้ทักษะแห่งความสําเร็จ
ของชีวิต (Executive Functions) และโครงการอบรมการพัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์หลักสูตรอนุปริญญา 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย Google classroom ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดขึ้น พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการฝีกอบรมหลักการพัฒนาศักยภาพผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยส่วนหน่ึงไม่ได้จบสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย บางส่วนไม่ได้มีภารกิจในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยตรง ดังน้ัน หลังจากอบรมแล้วอาจไม่ได้
นําความรู้ไปใช้ได้เต็มที่ ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนช้ีแจงข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จากผู้เข้ารับการอบรม 
จํานวน 40 คน มีผู้ที่จบสาขาวิชาปฐมวัยเพียง ๕ คน และจบการศึกษาในสาขาวิชาสัมพันธ์กับการศึกษา
ปฐมวัย คือ สาขาการประถมศึกษาเพียง 10 คน ในขณะที่ปัจจุบัน ผู้สอนในวิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่มีสถานะเป็น
อาจารย์พิเศษซึ่งจําเป็นต้องได้รับการอบรมเพ่ือให้ทันต่อทฤษฎีและความรู้ใหม่ ๆ แต่ไม่สามารถเข้ารับการ
อบรมได้เน่ืองจากยังมีข้อจํากัดเรื่องระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณสําหรับบุคคลภายนอก อน่ึง  
ในระบบการจัดการศึกษาแบบวิทยาลัยชุมชนมีอาจารย์พิเศษอยู่จํานวนหน่ึง ดังน้ัน จึงควรสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพให้กับผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษซึ่งจะเป็นการช่วยลดความขาดแคลนผู้สอนประจําในสาขาวิชาปฐมวัย 
โดยขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษา และเสนอแนวทางการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาต่อไป 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ และเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา
ต่อไป 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1  เรื่อง การดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
                              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 สรุปเรื่อง 
 ๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือทําหน้าที่กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และเสนอแนะการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
และการจัดการเรียนรู้ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน และที่ประชุมสภาสถาบันได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ และคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
                  ๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน ๒ คณะ ประกอบด้วย คณะทํางานพฒันาและออกแบบระบบเครือข่ายโครงสร้างพืน้ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีหน้าที่พัฒนาและออกแบบระบบเช่ือมโยงเครือข่าย
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยชุมชน ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และคณะทํางานจัดทําเนื้อหาสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์  มีหน้าที่รวบรวมและจัดทําเน้ือหาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมี
ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ดังน้ี 
                    2.1 คณะทํางานพัฒนาและออกแบบระบบเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้สํารวจโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชน
แล้ว  พบว่า สภาพปัจจุบันของระบบฯ ไม่รองรับกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาเห็นชอบ
ให้วิทยาลัยชุมชนปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานหลักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความจําเป็นเร่งด่วน 
๒ รายการหลัก คือ ๑) อุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ Distribution (Layer ๓ Switch) และ ๒) อุปกรณ์
กระจายสัญญาณปลายทางระบบ Access Switch (Layer ๓ Switch) โดยในปี พ.ศ. 2562 ให้จัดทําแผน 
การใช้จ่ายจากเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน และหากวิทยาลัยชุมชนใดมีความจําเป็นและมีความพร้อมด้าน
งบประมาณ ให้พิจารณาปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งขณะน้ี วิทยาลัย
ชุมชนได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความจําเป็นเร่งด่วน 
๒ รายการหลัก คือ ๑) อุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ Distribution (Layer ๓ Switch) และ ๒) อุปกรณ์
กระจายสัญญาณปลายทางระบบ Access Switch (Layer ๓ Switch) ทั้ง 20 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 
  2.2 คณะทํ างานจัดทํ า เ น้ือหาสื่ อการ เรี ยนการสอนออนไลน์  ไ ด้ เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการจัดทําเน้ือหาสื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาสื่อการสอน
ออนไลน์และการบริหารจัดการสื่อการสอนแบบเปิด THAI MOOC (หลักสูตรฝึกอบรมฯ) และโครงการพัฒนา
สื่อการสอนออนไลน์และการบริหารจัดการสื่อการสอน โดย Google Classroom (หลักสูตรอนุปริญญา)  และ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์หลักสูตร



๔ 

 
อนุปริญญา สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย Google Classroom สําหรับผู้ใช้งาน G – Suite for Education  
เมื่อวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายกสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นประธานเปิดและมอบนโยบายฯ และมีผู้เข้าอบรมฯ จํานวน ๖๐ คน ประกอบด้วย 
ครูผู้สอนในรายวิชาหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน ๒๐ วิทยาลัยชุมชน ๆ ละ ๒ คน รวมเป็นจํานวน 40 คน และ
ผู้ดูแลระบบ (admin) วิทยาลัยชุมชนละ ๑ คน รวมเป็นจํานวน ๒๐ คน โดยมีวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการอบรมฯ ดังกล่าว สรุปได้ดังน้ี 
                        (๑) ผู้สอนในวิทยาลัยชุมชน 40 คน ที่เข้าร่วมอบรม  จะต้องนําความรู้เรื่อง  
G – Suite for Education ไปดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักสูตรอนุปริญญา 1 รายวิชา โดย
ให้เริ่มจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ทั้งน้ี คณะทํางานฯ จะมีการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม และสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะมีแบบประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เรียนในรายวิชาน้ัน ๆ ผ่านระบบออนไลน์  
   (2) จากข้อมูลของครูผู้เข้ารับการอบรม พบว่า มีหลายวิทยาลัยชุมชนที่ได้
ดําเนินการนําร่องไปก่อนแล้ว เช่น วิทยาลัยชุมชนยะลา ปัตตานี สงขลา แม่ฮ่องสอน และบุรีรัมย์ เป็นต้น  
ซึ่งครูผู้สอนของวิทยาลัยชุมชน ใช้ E- mail ภายใต้ Domain ของตัวเอง จึงทําให้การใช้งาน G – Suite for 
Education ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ภายหลังการอบรมฯ ได้มีการปรับปรุงการใช้ E- mail ภายใต้ 
Domain ที่ได้จัดทําเพ่ือรองรับการใช้งานของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ทําให้การ G – Suite for Education มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของพ้ืนที่การใช้งาน และการเข้าใช้บริการของผู้เรียน  
   (3) สําหรับโครงการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์และการบริหารจัดการสื่อการสอน
แบบเปิด THAI MOOC (หลักสูตรฝึกอบรมท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชน)  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้
กําหนดแผนการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชน ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๖๐ คน ประกอบด้วย  (1) ผู้ออกแบบและผลิต
รายวิชา จํานวน ๑ คน (2) ผู้ที่จะสร้างวิดิทัศน์รายวิชา MOOC จํานวน ๑ คน (3) ผู้สร้างและจัดการรายวิชา 
จํานวน ๑ คน โดยผู้เข้ารับการอบรมฯจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองใน ๓ รายวิชา (EdX ๑๐๑, StudioX, VideoX) 
จาก THAI MOOC ก่อนเข้ารับการอบรมฯ ตามโครงการดังกล่าว  
 

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุมเสนอแนะว่า การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์และการบริหารจัดการสื่อการสอนแบบ

เปิด THAI MOOC หลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน เป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทการจัด 
การเรียนการสอนและวิธีการประเมินของครูผู้สอน ไปเป็น facilitator ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนจําเป็นต้อง
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังน้ัน จึงควรสร้างความเข้าใจ
และสื่อสารเชิงนโยบายแก่ผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ต้ังแต่กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และการบริหารจัดการสื่อการสอนแบบเปิด  
THAI MOOC ตลอดจนการเร่งรัดดําเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ให้เอ้ือต่อการเรียน 
การสอนรูปแบบออนไลน์ รวมท้ังการออกแบบการประเมินภาระงานสอนรูปแบบออนไลน์ให้บุคลากรสามารถ
นําไปใช้ในการทําผลงานทางวิชาการได้ด้วย โดยขอให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2562 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งสื่อสารและสร้างความเข้าใจ 
เชิงนโยบายแก่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พร้อมเร่งรัดดําเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่
เก่ียวข้อง ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการประเมินภาระงานสอนรูปแบบ



๕ 

 
ออนไลน์ของผู้สอนประจําให้สามารถนําไปใช้ในการทําผลงานทางวิชาการได้ด้วย ทั้งน้ี ให้แล้วเสร็จก่อนเปิด
ภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/256๒ 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/256๒ เมื่อวันอังคารที่ 12 
มีนาคม 256๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว มีกรรมการขอแก้ไขในหน้าที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๒๓  
 ข้อความเดิม “ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้วิทยาลัยชุมชนมีตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน จํานวน ๓ อัตรา และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการ ดังน้ี” 
 แก้ไขเป็น “๑. เห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนมีกรอบอัตรารองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
แห่งละ ๓ อัตรา ตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนวิทยาลัย
ชุมชนใดจะมีจํานวนรองผู้อํานวยการได้จํานวนเท่าใดให้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของวิทยาลัยชุมชน” 
  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/256๒ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
๒๕๖๒   
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
 

  สรปุเรื่อง 
 ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัย ชุมชน  ไ ด้มีการประชุมพิจารณาและมีมติ เ ก่ียวกับ 
การดําเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง ขอแต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอัตราลําดับที่ ๓ 
 

  สรุปเรื่อง 
๑ . ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอให้ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ใน 

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ทราบว่า การปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชน ควรมีตําแหน่งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแห่งละ ๓ อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น 
๓ ด้าน คือ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนด้านการบริหารและอํานวยการ ด้านวิชาการและการวิจัย และด้าน
บริการวิชาการและชุมชน โดยมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมมี
มติ ดังน้ี  

 (1) เห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนมีกรอบอัตรารองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแห่งละ ๓ 
อัตรา ตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนวิทยาลัยชุมชนใด
จะมีจํานวนรองผู้อํานวยการได้จํานวนเท่าใดให้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของวิทยาลัยชุมชน 

 (2) วิเคราะห์ภาระงาน พร้อมเหตุผลความจําเป็นที่ขอแต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนของวิทยาลัยชุมชน 15 แห่ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร บุรีรัมย์ หนองบัวลําภู อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส 



๖ 

 
ปัตตานี สตูล สมุทรสาคร ยโสธร ตราด แพร่ สงขลา และน่าน ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงนาม
ในคําสั่งแต่งต้ังแล้ว  

 (3) จัดทําหลักเกณฑ์การเสนอขอแต่งต้ังรองผู้อํานวยการโดยให้คํานึงถึงสมรรถนะ ความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเสนอขอแต่งต้ังรองผู้อํานวยการในครั้งต่อ ๆ ไป 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง
นอกเหนือจากคุณสมบัติตามกฎหมายของรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่เสนอขอแต่งต้ังรองผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนเป็นรายบุคคล และปริมาณงานของวิทยาลัยชุมชน จํานวน 15 แห่ง เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา 
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาการขอแต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอัตราลําดับที่ ๓ แล้ว มี
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ สรุปได้ดังน้ี 
 1. ที่ประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ข้อมูลที่นําเสนอยังไม่มีการวิเคราะห์ภาระงาน และยัง
ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ชัดเจน เน่ืองจากมติของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กําหนดว่า “วิทยาลัยชุมชนใด จะมีจํานวนรองผู้อํานวยการได้
จํานวนเท่าใดให้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของวิทยาลัยชุมชน” จากข้อมูลที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอมาเห็นได้
ชัดเจนว่าภาระงานของแต่ละวิทยาลัยน้ันมีความแตกต่างกัน จึงไม่ควรมีรองผู้อํานวยการจํานวนเท่ากัน  
ที่ประชุมจึงขอเลื่อนการพิจารณาข้อเสนอนี้ และขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการ ดังน้ี     
  1.1 กําหนดภาระงานของรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนท้ัง 3 อัตราให้ชัดเจน  
รวมถึงช่ือตําแหน่งรองผู้อํานวยการในแต่ละด้าน ซึ่งอาจศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 
ตัวอย่างเช่น ภาระงานด้านการประสานทรัพยากร เครือข่าย ความร่วมมือ เป็นต้น  
  1.2 วิ เ คราะห์ปริ มาณงาน เ พ่ือ ใ ช้ เ ป็นหลั ก เกณฑ์ ในการ พิจารณา จํ านวน 
รองผู้อํานวยการของแต่ละวิทยาลัยชุมชน โดยอาจพิจารณาจากจํานวนนักศึกษา จํานวนผู้รับบริการ งานวิจัย 
ความสามารถในการระดมแหล่งทุน/ทรัพยากร การจัดหาทรัพยากร และการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 
เป็นต้น   
 2. ควรมีการนําแนวคิดขององค์กรสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน เช่น 
การลดข้อจํากัดด้านจํานวนบุคลากร โดยลดจํานวนบุคลากร แต่เน้นการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ เครือข่าย หรือ
การ out source มากขึ้น เพ่ือลดขนาดองค์กรให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการลด
ภาระงบประมาณด้านบุคลากรในระยะยาว  
 3. ที่ประชุมมีความเห็นว่า เพ่ือให้การพิจารณาแต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนจึงเห็นสมควรที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะจัดทําหลักเกณฑ์การพิจารณา 
พร้อมข้อมูลภาระงานเป็นรายวิทยาลัย เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบัน
ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมอบให้สถาบัน วิทยาลัย ชุมชนจัดทํ าหลัก เกณฑ์การพิจารณาแต่ง ต้ัง 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยวิเคราะห์ตามปริมาณและภาระงานของ ๑๕ วิทยาลัยชุมชน รวมท้ังช่ือ
ตําแหน่งของรองผู้อํานวยการแล้วเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาต่อไป 
 



๗ 

 
วาระที่ 3.3 เรื่อง  การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
                              ตาก ยะลา และยโสธร 
 
 

 สรปุเรื่อง 
ด้วยกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ และสภาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแทน
ตําแหน่งที่ว่างลง พร้อมทั้งมอบหมายกรรมการสภาสถาบันเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้ายวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ดังน้ี 

 
กรรมการสภาวิทยาลัย

ชุมชนทีล่าออก 
มติสภาสถาบนั รบัทราบและ
เห็นชอบใหด้าํเนนิการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยแทน

ตําแหน่งที่ว่างลง 

มติสภาสถาบนัใหแ้ต่งตั้งกรรมการสภา
สถาบนัเปน็ประธานคณะกรรมการสรรหา 

กรรมการผูแ้ทน
สถาบันอุดมศึกษา  

สภาวิทยาลัยชุมชนนตาก 

การประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

การประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ 
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  เป็นประธาน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 

จํานวน ๒ คน 

การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้  

รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา   
เป็นประธาน 

 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
จํานวน ๒ คน 

การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  

และการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

เห็นชอบให้ 
รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 

เป็นประธาน 
 

คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก ผู้สมควร
ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ยะลา และยโสธร เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

 



๘ 

 
กรรมสภาวิทยาลัย

ชุมชน 
รายชื่อผู้ไดร้บัการสรรหาเปน็กรรมการ อาชพี/หน่วยงาน 

ตาก 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสรฐิ รับราชการ /รองอธิการบดีฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

ยะลา 

 

1. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา  ข้าราชการบํานาญ 

2. นายอารมณ์ นิลวิสุทธ์ิ ข้าราชการ /ผู้ช่วยเลขาธิการ 
ศอ.บต. 

ยโสธร 

 

1. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รับราชการ/  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2. นายสุธา บรรตานึก ค้าขาย/ประธานหอการค้า  
จังหวัดยโสธร 

 
มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
ยะลา และยโสธร ดังน้ี 

1. วิทยาลัยชุมชนตาก มีผู้ได้รับการสรรหาฯ จํานวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์  
ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ  

2. วิทยาลัยชุมชนยะลา มีผู้ได้รับการสรรหาฯ จํานวน 2 ราย คือ นายกิตติ กิตติโชควัฒนา 
และนายอารมณ์ นิลวิสุทธ์ิ 

3. วิทยาลัยชุมชนยโสธร มีผู้ได้รับการสรรหาฯ จํานวน 2 ราย คือ นายบุญธรรม  
เลิศสุขีเกษม และนายสุธา บรรตานึก 
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในประกาศต่อไป 
 
วาระที่ 3.4 เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผูแ้ทนภาคเอกชน 
 
 

สรุปเรื่อง 
                  ๑. ด้วยนายสุรพล โอภาสเสถียร กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบัน  
                  ๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทน
ภาคเอกชน แทนตําแน่งที่ว่างลง จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
                 ๓. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน โดย
มอบหมายให้ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา และนายแพทย์พิเชฐ 
บัญญัติ เป็นกรรมการสรรหาซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ัง  
                  ๔ . คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ได้
ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทนตําแหน่งที่
ว่างลง ๑ ตําแหน่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน 
๒๕๖๒ ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัย และผู้แทน



๙ 

 
ผู้สอนประจํา พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเลือก นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน   
 
มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ 
                             วิทยาลัยชุมชน 
 สรปุเรื่อง 
                 ๑.ตามท่ีประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
มีมติมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลของผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนในระหว่างการดํารงตําแหน่ง และควรกําหนดตัวช้ีวัด เครื่องมือ หรือวิธีการ ตลอดจนระบบการประเมินที่
เหมาะสม และจัดทําหลักเกณฑ์การเสนอแต่งต้ังและแนวทางการประเมินของรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
อย่างเป็นระบบ โดยให้คํานึงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนถือเป็น
แนวปฏิบัติในการเสนอขอแต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนในครั้งต่อ ๆ ไป เสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพิจารณา น้ัน 
 ๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดทําแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ
และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ภายใต้หลักคิด หลักวิชาการ หลักปฏิบัติ และแบบประเมิน เสนอต่อที่
ประชุมพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ดังน้ี 
  ๒.๑ หลักคิด ยึดหลักการประเมินตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
  ๒.๒ หลักวิชาการ  ยึดหลักกระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) มีการ
ประเมินผลที่ครอบคลุมผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ภาครัฐของสํานักงาน ก.พ.ร.  
  ๒.๓ หลักปฏิบัติ คือ ประเมินทําไม ประเมินอะไร ใครประเมิน ประเมินอย่างไร และ
ประเมินเมื่อไร 
  ๒.๔ แบบประเมิน ใช้กรอบการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน ๔ มิติ คือ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการบริการ และความก้าวหน้าขององค์กร แต่เน่ืองจากเป็นการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร จึงได้เพ่ือมติ ภาวะผู้นํา โดยมีระดับการประเมินแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับดีเย่ียม 
ระดับดีมาก ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ 
 

   การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะว่า การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
๑. กําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจนว่าเป็นการประเมินเพ่ือนําไปใช้

ประโยชน์ในเรื่องใด เช่น เพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน เพ่ือตัดสินคุณภาพการปฎิบัติหน้าที่ (Summative) หรือเพ่ือ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน หรือการต่อสัญญา  เป็นต้น  



๑๐ 

 
๒. มิติการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรกําหนดประเด็นที่แสดงถึงผลสัมฤทธ์ของ 

ตัวบุคคลมากกว่าองค์กร เช่น การปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยทัศน์ที่แสดงไว้ต่อคณะกรรมการในช่วงการสรรหา 
ความริเริ่มสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
เป็นต้น ส่วนเคร่ืองมือการประเมิน (แบบประเมิน) ควรเป็นรูปธรรมที่สามารถช้ีแจงได้ โดยกําหนดนํ้าหนัก 
การประเมินในแต่ละมิติให้ชัดเจน  

ทั้งน้ี ให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอต่อที่ประชุม
สภาสถาบันพิจารณาต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมมีมติมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ อํานวยการและรองผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ทั้งน้ี ให้เสนอผ่าน
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาต่อไป 
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                             เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ สาขาวิชากฎหมาย (วาระลับ) 
 

 - ที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ - 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรอนุปริญญาของวิทยาลยัชมุชนสมุทรสาคร   
                              และสตูล (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
 

 สรุปเรื่อง 
                  ๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ที่มีระยะเวลาครบรอบการ
ปรับปรุง เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และให้วิทยาลัย
นําไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
                  ๒. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและวิทยาลัยชุมชนสตูลได้ส่งเอกสารรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.๒) โดยนําหลักสูตรอนุปริญญาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ไปจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร  (มคอ .๒ )  ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัย
ชุมชน ยกเว้น ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตรระบบการจัดการศึกษา โครงสร้าง
หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่แสดง การกระจายความรับผิดชอบต่อผล 
การเรียนรู้ และตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้อนุมัติ
การจัดการเรียนการสอนแล้ว ดังน้ี 
 
 



๑๑ 

 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลกัสตูรของวิทยาลัยชมุชน 
สภาวิทยาลัยชุมชน

เห็นชอบ 
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

ตามหนังสือ 
ที่ ศธ ๐๕๙๕.๑๔/๐๑๘ 

ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชน

สมุทรสาคร 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๑  

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

วิทยาลัยชุมชนสตูล 
ตามหนังสือ 

ที่ ศธ ๐๕๙๕.๑๓/๒๗๘ 
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕6๑ 

การประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์

๒๕๖๒ 
                  ๓. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ี 
                      ๓.๑ ให้แก้ไขข้อมูลการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรในหมวดที่ ๑ ข้อ ๑๐, ๑๑ ผลกระทบจากข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ ต่อการพัฒนา
หลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน  โดยให้ระบุข้อมูลหรือสถานการณ์ในด้าน 
ต่าง ๆ ของจังหวัด ที่สําคัญต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
นโยบาย รวมถึงทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ และผู้สําเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
                      ๓.๒ รายวิชาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์กันระหว่างศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์กับด้านธุรกิจ ว่าสามารถนําสื่อเทคโนโลยีไป
ใช้ปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจได้อย่างไร 
                      ๓.๓ การรับเข้านักศึกษานักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ควรระบุเพียง “ให้มี
ความสามารถด้านฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย” 
                      ๓.๔ ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง 
และในคําอธิบายรายวิชาควรระบุให้ชัดเจนว่า เน้ือหาของรายวิชาเน้นเชิงทฤษฎีหรือปฏิบัติ 
                      ๓.๕ ตรวจสอบความหมาย การใช้ภาษา และการสะกดคําของรายวิชาทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยให้ถูกต้อง 
                 ๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็น
ว่าวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและสตูล ได้จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเง่ือนไขที่กําหนดและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 
  การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และสตูล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) แล้ว มีข้อเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาความเป็นไปได้และ
แนวทางการบูรณาการโปรแกรมทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถในการใ ช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (ICDL) (The International Computer Driving License) คือ โปรแกรมทดสอบวัดระดับทักษะ
ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ตและอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา คนทํางาน และบุคคลทั่วไปในโลกยุคดิจิทัล  
ซึ่งทั้งสํานักงาน ก.พ. องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนต่างให้ความสนใจและเริ่มใช้มาตรฐาน ICDL ดังน้ัน อาจจะ
นํามาใช้ในหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
  
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
  1.1 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จํานวน ๒ หลักสูตร 
           (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   (2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 1.2 วิทยาลัยชุมชนสตูล  จํานวน ๑ หลักสูตร 
          (1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2. ให้วิทยาลัยชุมชนบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดต่อไป 
  3. เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาความเป็นไปได้หรือแนวทางการบูรณาการ
โปรแกรมทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ICDL) มาใช้ในหลักสูตร
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
 
 วาระที่ 5.2 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป  
                             ของวิทยาลัยชุมชนตราด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

 สรปุเรื่อง 
                 ๑. จังหวัดตราดมีสภาพเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เกาะ พ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล และพ้ืนที่ทะเลที่
เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์นํ้าและแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ทําอาชีพเกษตรกรรม การ
ประมงชายฝั่ง ซึ่งการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราด (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒) สามารถ
ส่งเสริมและพัฒนา การผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกรและชุมชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะในการทําการเกษตรและการแปรรูปการเกษตร รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ส่งผลให้เกษตรกร
ในพ้ืนที่มีความต้องการศึกษาเร่ืองการเกษตรและการแปรรูปการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
และส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพเกษตรกรของชาวจังหวัดตราดให้มีคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
                ๒. วิทยาลัยชุมชนตราดได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการ
แปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักปรัชญาของหลักสูตรที่เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่



๑๓ 

 
สมาชิกในชุมชน เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ชํานาญงานด้านการเกษตรและการแปรรูป โดยการเพ่ิมคุณค่า
ผลผลิตทางการเกษตรจากการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการทางเกษตรและการแปรรูป รวมถึงมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
ขยันหมั่นเพียร ตามวิชาชีพทางการเกษตร เป็นต้น 
                ๓. การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                ๔. หนังสือที่ ศธ ๐๕๙๕.๑๗(๓)/๐๐๘๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยชุมชน
ตราดได้ส่งหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัย 
                ๕. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
                    ๕.๑ หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยชุมชนตราด ควรกําหนดวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรให้ตรงกับเป้าหมายของการเปิดหลักสูตร และกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน 
                  ๕.๒ ให้เพ่ิมเติมเน้ือหาเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเกษตรและการ
แปรรูป ลงในคําอธิบายรายวิชา ได้แก่ รายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เทคโนโลยีทางการเกษตร และ
รายวิชาการแปรรูป 

๕.๓ รายวิชาการประกอบธุรกิจชุมชน ควรเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประกอบธุรกิจยุคใหม่ 
หรือการตลาดดิจิทัล ซึ่งจะทําให้หลักสูตรมีจุดเด่นมากขึ้น 

๕.๔ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ ให้แก้ไขคําว่าปรับปรุงหลักสูตร เป็น การพัฒนาหลักสูตร 
๕.๕ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๗ เพ่ิมเติมคําว่า “จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล” 
๕.๖ แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษาควรจัดให้มีรายวิชาที่

ต้องศึกษาทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 
๕.๗ ตรวจสอบความหมาย การใช้ภาษา และการสะกดคําของรายวิชาทั้งภาษาอังกฤษ

และภาษาไทยให้ถูกต้อง 
                ทั้งน้ี สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติให้วิทยาลัยชุมชนตราดร่วมกับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ และเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
                ๖. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตราดและผู้เช่ียวชาญด้านการแปรรูป
อาหาร แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๒ และได้ตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนตราดแล้ว เห็นว่าวิทยาลัยชุมชนตราด ได้จัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเง่ือนไขที่กําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะว่า เน่ืองจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตร และ
รากฐานของวิทยาลัยชุมชนก็อยู่กับชุมชนมาต้ังแต่เริ่มต้น ซึ่งวิทยาลัยชุมชนควรมีแนวทางที่สามารถดึงความ
เป็นเกษตรของชุมชน โดยการนําองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้าไปเสริมสร้าง หรือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น 
การสร้างคุณค่าของนวัตกรรม ( Value Creation) ทักษะด้านการปฏิบัติเพ่ือสามารถใช้งานได้จริง เป็นต้น หรือ



๑๔ 

 
อาจจะร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือนําความรู้ในการทําให้ผลิตภัณฑ์มีความ
สะอาด ปลอดภัย และมั่นใจต้ังแต่กระบวนการผลิต เป็นต้น 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปของวิทยาลัย
ชุมชนตราด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงในประเด็นตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ อาทิ การสร้างคุณค่าของนวัตกรรม (Value Creation) ทักษะด้านการปฏิบัติเพ่ือสามารถใช้
งานได้จริง เป็นต้น  
 2. ให้วิทยาลัยชุมชนบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ต่อไป 
 
วาระที่ 5.3 เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน 
                               ปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

 สรุปเรื่อง 
                ๑. คําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๒๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
                    ๑.๑ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมี 
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา  ดํารงตําแหน่ง  รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี  (๒) นางสาวศุภพิชญ์  ดํานวล  ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มา  
                   ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา  ดํารงตําแหน่ง  รองประธานอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่ง เน่ืองจากเกษียณอายุราชการ 
                   ๑.๓ ได้โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีผลให้ตําแหน่งดังกล่าว
ว่างลง ดังหนังสือวิทยาลัยชุมชนปัตตานีที่ ศธ ๐๕๙๕.๑๒/๑๐๐ เรื่อง การสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
                   ๑.๔ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานีแทนตําแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว  
               ๒. คําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๒๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
                    ๒.๑ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดย
แต่งต้ังให้ นายภาณุมาศ  ชนากานต์  ดํารงตําแหน่ง  อนุกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ทั้งภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน   
                    ๒.๒ นายภาณุมาศ  ชนากานต์ ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภาย
นอกจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน มีความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งอนุกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามหนังสือ



๑๕ 

 
ที่ ศธ ๐๕๙๕ .๑๐/๙๓ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงวันที่ 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
                    ๒.๓ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
                 ๓. วิทยาลัยชุมชนปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชม เพ่ือดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการแทนตําแหน่งที่ว่างลง ดังน้ี 
                      ๓.๑ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
                            (๑) รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ซึ่งสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทางด้านวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือเคยปฏิบัติงานด้านวิชาการ หรือปฏิบัติงานสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
                            (๒) อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัย จํานวน 
๑ ตําแหน่ง 
                      ๓.๒ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
                             (๑) อนุกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน จํานวน๑ ตําแหน่ง 
                ๔. คณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ได้ดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการแทนตําแหน่งที่ว่างลง เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
                     ๔.๑ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
                            คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมเพ่ือสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานีแทนตําแหน่งที่ว่างลง แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
โดยผลการสรรหา ดังน้ี 
                              ๑) ตําแหน่งรองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ซ่ึงสรรหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทางด้านวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือเคยปฏิบัติงานด้านวิชาการหรือ
ปฏิบัติงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ 
รวมเจริญ  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ดํารงตําแหน่ง รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ซึ่งสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทางด้าน
วิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือเคยปฏิบัติงานด้านวิชาการ หรือปฏิบัติงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
                              ๒) นางสาวลาตีปะห์ ดอแม ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มา
จากผู้สอนประจําในวิทยาลัย 

       ๔.๒ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
                          คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมเพ่ือสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสแทนตําแหน่งที่ว่างลง แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารสํานัก
บริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ ว่าที่ร้อยตรีเจตน์  
มาหามะ ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการผูท้รงคุณวุฒภิายนอก จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปราชญ์ชาวบา้น
หรือผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 
 
 



๑๖ 

 
ตารางเปรียบเทียบรายชื่อเดมิและรายชื่อใหม่ 

ตําแหน่ง รายชื่อเดิม รายชื่อใหม่ 
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
รองประธานอนุกรรมการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์  รวมเจริญ 
อนุกรรมการวิชาการท่ีมาจากผู้สอน
ประจําในวิทยาลัยฯ 

นางสาวศุภพิชญ์  ดํานวล นางสาวลาตีปะห์  ดอแม 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
อนุกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภ ายนอก  จาก ภูมิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น
ป ร า ชญ์  ช า ว บ้ า นห รื อ ผู้ ป ร ะ สบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพทั้ง
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

นายภาณุมาศ  ชนากานต์ ว่าที่ร้อยตรีเจตน์  มาหามะ 

                  ๕. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พบว่าเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ 
                  ๖. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ดังน้ี 

1. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
      1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ รวมเจริญ ดํารงตําแหน่ง รองประธานอนุกรรมการ
วิชาการ 
      1.2 นางสาวลาตีปะห์  ดอแม ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการท่ีมาจากผู้สอน
ประจําในวิทยาลัยฯ 

2. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
2.1 ว่าที่ร้อยตรีเจตน์  มาหามะ ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ ชาวบ้านหรือผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชน
และภาคประชาชน 
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 6.1  เรื่อง ประเด็นเชิงนโยบาย เรื่อง การทบทวนระเบียบเก่ียวกับการเก็บเงินบํารุง 
                               การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
  ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่ามีวิทยาลัยชุมชนประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใน
หลักสูตรระยะสั้นเก่ียวกับด้านธุรกิจออนไลน์ หรือ E-commerce โดยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ช่ัวโมงละ 3 บาท หรือ ๔6 บาท ตลอดหลักสูตร ซึ่งเห็นว่าการเรียบเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวถูกมาก
สําหรับหลักสูตรที่มีต้นทุนในการจัดการสูง และในภาคเอกชน หลักสูตรในลักษณะดังกล่าว หากจัดอย่างมี
คุณภาพสามารถเรียกเก็บสูงกว่าน้ีหลายเท่า ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชนควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้สูง
กว่าน้ัน ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่าสภาสถาบันเคยให้นโยบายเก่ียวกับการจัดเก็บเงินรายได้เพ่ิมขึ้น โดยยึด
หลักการดูแลนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสบางส่วน อีกทั้ง มีมติเห็นชอบระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 และ
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งใน
ระเบียบ และประกาศดังกล่าว กําหนดรายละเอียดอัตราค่าบํารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียม
ทั่วไป ในแต่ละหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนเปิดสอน โดยให้อํานาจผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีอํานาจในการ
กําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามความเหมาะสม และให้รายงานสภาสถาบัน
ทราบ ดังน้ัน จึงเห็นสมควรให้มีทบทวน/ปรับปรุงประกาศหรือระเบียบที่เก่ียวข้องสําหรับการจัดหลักสูตรที่เป็น
การบริการวิชาการท่ีใช้ทักษะในการจัดการศึกษาระดับสูง ซึ่งจะเป็นช่องทางที่วิทยาลัยชุมชนจัดหาเงินรายได้
โดยเปิดหลักสูตรและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงได้ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมีความ
สอดคล้องสภาพทางเศรษฐกิจและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
  ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบัน การเก็บค่าธรรมเนียม
สําหรับการจัดหลักสูตรที่เป็นการบริการทางวิชาการยังคงใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงิน
บํารุงการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2545 และขณะน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ระหว่างการทบทวน/
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายและเสนอแนะว่า เน่ืองจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนมี
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ซึ่งการออกข้อบังคับหรือระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม
บํารุงการศึกษา หรือการให้บริการทางวิชาการ เป็นอํานาจของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีความเห็นว่า 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีปัจจุบัน ดังน้ัน จึงขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
การเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับหลักสูตรที่เป็นการบริการทางวิชาการท่ีใช้ทักษะขั้นสูงให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทของตนเอง ทั้งน้ี มีตัวอย่างการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสตูล ที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป 
ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือประกอบอาชีพ ที่มีการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้ารับการอบรมตามความ
เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล  
  ที่ประชุมขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนสื่อสารกับผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และผู้ที่
เก่ียวข้องให้มีความเข้าใจในระเบียบและประกาศดังกล่าว ให้เป็นในทิศทางที่สอดคล้องกัน รวมถึงรวบรวม
รายละเอียดของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด และให้ทบทวน ระเบียบ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเงินบํารุงการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนที่ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และครอบคลุมกับภาระงานของวิทยาลัยชุมชน โดยให้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการการเก็บเงินบํารุงการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน มี ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ เป็นประธาน



๑๘ 

 
อนุกรรมการ และ ดร.ชุมพล พรประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ และนายนําชัย กฤษณาสกุล  
ร่วมเป็นอนุกรรมการ 
 
มติ  1. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทบทวน ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเงินบํารุง
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชนท่ีทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ สภาพ
เศรษฐกิจ และครอบคลุมกับภาระงานของวิทยาลัยชุมชน   
  2. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการการเก็บเงินบํารุงการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  
โดยมี ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ และ ดร.ชุมพล พรประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ 
รามฤทธ์ิ และนายนําชัย กฤษณาสกุล ร่วมเป็นอนุกรรมการ 
 
วาระที่ 6.2 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ที่ประชุมกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2562 ในวันอังคารที่ 14
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ช้ัน 9 กระทรวงศึกษาธิการ 
และประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑๗.0๐ น. 
  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                                                                 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                   นายเจริญชัย  วงษ์จนิดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


