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รายงานการประชุม 

สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

วันจันทรท์ี่ 11 กรกฎาคม ๒๕๕9 เวลา 10.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙ 
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศกึษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์   นายกสภาสถาบัน  
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา      อุปนายกสภาสถาบัน  

(นางอรสา ภาววิมล แทน) 
3. นายชุมพล พรประภา   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคณุวุฒิ  
4. นางสาวฐาปนีย์ ธรรมเมธา   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคณุวุฒิ  
5. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคณุวุฒิ  
6. นายปราโมทย์ เบญจกาญจน์  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายพิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายอุดร ตันติสุนทร  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล แทน)    
11. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นายศิริชัย มานะชัย แทน)  
12. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

(นายนําชัย กฤษณาสกุล    
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน)   

13. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
14. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
15. นายภูมินทร์ หะรินสุต กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
16. นายสุวรรณ รณหงษา  กรรมการสภาสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 

 (ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี)  
17. นายนิยม ชูช่ืน   กรรมการสภาสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 

 (ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา)  
18. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
19. นายยุทธนา พรหมณี  กรรมการสภาสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
20. นางสาววนิดา  สุภัทรกุล  ทําหน้าที่เลขานุการการประชุม 

(ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
  สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน) 



๒ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายบุรินทร์ ตระการวนิช สํานักงบประมาณ 
๒. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
๓. นางสาวพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันท์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่  
๔. นายสุรเสน ทั่งทอง  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก  
๕. นางอัญญา ทวีโคตร  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
๖. นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ  ผู้อํานวยการวิทยาลยัชุมชนพิจิตร 
๗. นางสาวสุภาวดี อิสณพงษ์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
๘. นายมานิต วิมุตติสุข  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
๙. นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
๑๐. นายพงษ์ศักด์ิ ศรีวรกุล  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู 
๑๑. นายจรูญ พรหมสุข  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
๑๒. นายวิชาพร ชินประพัทธ์  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
๑๓. นางสาธิยา บือซา  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๑๔. นางเกษร ปะลาวัน  รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล  
๑๕. นางกรรณิกา สุภาภา  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เจิมขุนทด  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
๑๗. นายปรีชา หนูน้อย  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 
๑๘. นายคมสัน คูสินทรัพย์  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๙. นายฌัชชภัทร พานิช  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
๒๐. นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
๒๑. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒๒. นายเจริญชัย วงษ์จินดา สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒๓. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒๔. นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒๕. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒๖. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒๗. นางสาวสุธิมา เทียนงาม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒๘. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒๙. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๓๐. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๓๑. นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๓๒. นางสาวพัชรี กาทอง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๓๓. นางสาวทิพาภรณ์ ด้วงเกลี้ยง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๓๔. นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๓๕. นางสาวอรณี ปัจจัยโย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
 



๓ 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.3๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดําเนิน  
  ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน และ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
 ประธานแจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดําเนิน  
ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน และ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
   1) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ทรงเสด็จพระราชดําเนินเป็นการส่วนพระองค์เพ่ือเปิด 
“อาคารสิริเบญญา” ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   
   2) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 จะทรงเสด็จพระราชดําเนิน ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
เพ่ือเป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าทอพ้ืนเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม
ราชินีนารถ เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยโครงการดังกล่าว
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี 

(๑) การประกวดผ้าทอพ้ืนเมือง 4 กลุ่มชาติพันธ์ุ ซึ่งมีผู้สนใจจัดส่งผ้าเข้าร่วมประกวด
จํานวน 842 ช้ิน  และได้ตัดสินการประกวดเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โดยท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการจัดงานมหกรรมผ้าพ้ืนเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เดินทางไปให้กําลังใจและ
ให้คําแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการตัดสินการประกวดผ้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนารถ แก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้า มีนายเผ่าทอง ทองเจือ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านผ้า เป็นประธานการตัดสินฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าแต่ละประเภทจะเข้ารับรางวัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(๒) การจัดนิทรรศการ โดยกรมหม่อมไหมจะจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ ด้านผ้าทอพ้ืนเมือง สําหรับในส่วนของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะจัด
นิทรรศการแสดงผลงานอันเกิดจากแรงบันดาลใจที่ได้รับจากแนวพระราชดําริเก่ียวกับการส่งเสริมผ้าทอ
พ้ืนเมืองและสิ่งแวดล้อม  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง การแนะนํากรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

๑. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๕ ได้กําหนดให้มี 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 

(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 



๔ 

 
(๓) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนจํานวนสามคน ผู้แทน

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนจํานวนหน่ึงคน ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนจํานวนหน่ึงคน ผู้แทนผู้สอน
ประจําจํานวนสองคน 

(๔) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคําแนะนําของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (๒) และ 
(๓) ทั้งน้ี ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีประสบการณ์ทํางานเก่ียวข้องกับองค์กรชุมชน หรือมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในด้านเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน  
การบริหารงานบุคคล การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

2. มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นางสิริกร มณีรินทร์ ให้ดํารงตําแหน่ง  
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
ต้ังแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558  

3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2558 ได้มีมติแต่งต้ังกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทน
ผู้อํานวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจํา ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 11/2558 ลงวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2558 

4. มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรา 15 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 จํานวน 7 ราย 
โดยมีองค์ประกอบและรายช่ือกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้ังแต่วันที่ 13 มถินุายน 2559 ดังน้ี 
 

องคป์ระกอบ รายชื่อ 
นายกสภาสถาบัน  นางสิริกร   มณีรินทร ์
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง  ๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
๓. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๔. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ๑. นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์     
    ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๒. นางพรทิพย์  หิรัญเกตุ          
    ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
๓. นายภูมินทร์   หะรินสุต            
    ผู้แทนหอการค้าไทย 

ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน นายสุวรรณ   รณหงษา  
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน นายนิยม  ชูช่ืน   
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ผู้แทนผู้สอนประจํา ๑. นายทิวากร  เหล่าลือชา  
   ผู้สอนประจําวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 



๕ 

 
องคป์ระกอบ รายชื่อ 

๒. นายยุทธนา  พรหมณี  
   ผู้สอนประจําวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑. นายชุมพล  พรประภา 
๒. นางสาวฐาปนีย์  ธรรมเมธา 
๓. นายถนอม  อินทรกําเนิด 
๔. นายปราโมทย์  เบญจกาญจน์ 
๕. นายพิเชฐ  บัญญัติ 
๖. นางสีลาภรณ์  บัวสาย 
๗. นายอุดร  ตันติสุนทร 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง แผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 

1. ตามที่คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ระยะ ๕ ปี โดยให้มีผลต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยให้วิทยาลัยชุมชนจัดทําแผนกลยุทธ์รายวิทยาลัยชุมชนที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายแผนกลยุทธ์การศึกษาระยะ ๕ ปี เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนพิจารณาและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการขับเคลื่อนไปสู่การจัดการศึกษา ๓ รูปแบบ 
(Tracks) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระยะ ๑ – ๓ ปี ต่อไป น้ัน สาระสําคัญของแผนกลยุทธ์การศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ในการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชน 4 กลยุทธ์  

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นําสู่การปฏิบัติภายใต้แผนกลยุทธ์การศึกษาระยะ ๕ ปี ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ และ 19 ตัวช้ีวัด โดยมี
ตัวช้ีวัดร่วมของทุกวิทยาลัยชุมชน 14 ตัวช้ีวัด ซึ่งวิทยาลัยชุมชนจะต้องถ่ายทอดหรือเช่ือมโยงไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี  

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามเป้าหมายตัวช้ีวัด
ของแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ .ศ . 2558 - 2562) ภายใต้ 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 19 ตัวช้ีวัด ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2558 แล้ว ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี ในเรื่องการวัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตร
ให้ได้มาตรฐานอาเซียน” ควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ เพ่ือจะได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนา
ของวิทยาลัยชุมชนให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานดังกล่าวได้ พร้อมทั้งเพ่ิมเติมตัวช้ีวัดด้านการวิจัยของ
วิทยาลัยชุมชนด้วย  

4. ความท้าทาย และข้อจํากัดในการบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์การศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ที่มีการกําหนดการวางตําแหน่ง (Positioning) ของวิทยาลัย
ชุมชนมุ่งเน้น (1) จัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งตรึงคนอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้เป็นเสมือนลู่ว่ิงมาราธอนไม้สุดท้าย (2) กลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มประชากรวัยแรงงานอายุเฉลี่ย 22 ปี
ขึ้นไปและเสริมด้วยผู้ขาดโอกาสการเข้าศึกษาในระบบจารีต (3) กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน



๖ 

 
เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้เรียน ให้คิดเป็นทําเป็น และสร้างปัญญา (4) การจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม
เรื่องที่ชุมชนต้องการและเสริมสร้างให้เกิดนวัตกรรม คือ  

4.1 การประเมินผลความก้าวหน้า ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผน 
กลยุทธ์การศึกษาระยะ ๕ ปี ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับสํานักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การศึกษาของแต่ละวิทยาลัยชุมชน 

4.2 การทบทวนและกําหนดแนวทางขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน ระยะ ๕ ปี ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาตามหลักการของ
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองเชิงนโยบายในการบรรลุ
เป้าหมายแผนกลยุทธ์ภายในระยะ ๕ ปี  

ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
ที่ประชุมมีประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะเก่ียวกับการทบทวนหรือปรับปรุงการบริหาร

จัดการและการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สรุปประเด็นหลัก ๆ ได้ดังน้ี 
1. การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 

1.1 แผนกลยุทธ์ฉบับน้ีเริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน เป็นการ
ดําเนินการต่อเน่ืองในปีที่ 3 แล้ว โดยใช้กลไกการจัดสรรงบประมาณในการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนให้บรรลุเป้าหมายสัดส่วน Track ชุมชน : Track อาชีพ : Track อนุปริญญา ให้ได้ 30 : 50 : 20 
อย่างไรก็ตามเมื่อดูข้อมูลจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมายังดําเนินการได้ค่อนข้างน้อย เพราะผู้เรียนยังมีค่านิยม
เรื่องวุฒิปริญญา  

1.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรอาชีพที่ตอบโจทย์ในพ้ืนที่จังหวัดที่รัฐบาลประกาศให้
เป็นจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรเก่ียวกับการค้าชายแดนที่สอดรับกับ AEC ซึ่งมีการ
ดําเนินการอยู่บ้างแล้วในบางวิทยาลัย และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เห็นควรให้มี
คณะทํางานกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนที่ต้ังอยู่ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเด็นต่าง ๆ 
เช่น หลักสูตรอาชีพที่ตอบโจทย์การพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ
รัฐบาล โดยควรมีการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อก้าวไปสู่ยุค ๔.๐ (Thailand ๔.๐)  
ที่เป็นการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และควรมุ่งเน้นหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริง  การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น 

1.3 ควรจัดให้กรรมการสภาสถาบันมีโอกาส orientation ในประเด็นเก่ียวกับ 
การบริหารจัดการและการมองยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยใช้แผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 
ปี และข้อมูลการดําเนินงานที่ผ่านมา ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เห็นถึงศักยภาพหรือจุดแข็ง  ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านมา  โดยเสนอแนะให้จัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ  
เพ่ือรับฟังประเด็นต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติจริง ทั้งน้ี กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการที่เสนอไว้ในแผนกลยุทธ์ฯ ในการ
สร้างฉันทะร่วมระหว่างกรรมการสภาสถาบันกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผน 
กลยุทธ์ฯ และใช้เป็นโอกาสในการทบทวนหรือปรับปรุงเป้าหมายในช่วงกลางแผนฯ  โดยเสนอแนะให้
ดําเนินการภายในเดือนกันยายน 2559 

1.4 จากข้อมูลสถิ ติการจัดการศึกษาตาม  Trackชุมชน  : Trackอาชีพ  : Track 
อนุปริญญา เป็น 30 : 50 : 20 ทําให้มองเห็นโอกาสในการกําหนดทิศทางการจัดกลุ่มหลักสูตรอบรมอาชีพใน
แต่ละประเภทของวิทยาลัยชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ได้ เช่น วิทยาลัยชุมชนสตูลอาจเป็นศูนย์กลางหลักสูตรที่



๗ 

 
เก่ียวเน่ืองกับอาชีพด้านการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีมีความเป็นมืออาชีพเรื่องการทอผ้าพ้ืนเมือง เป็นต้น 
ซึ่งไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกวิทยาลัยชุมชน  

2. การบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2.1 การนําเสนอภารกิจและการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านมาเป็น

ข้อมูลที่สนับสนุนการทํางานของกรรมการสภาสถาบันได้เป็นอย่างดี และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จะใช้ใน 
การ orientation กรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารและสภาวิทยาลัยชุมชนได้ และควรจัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่
เพ่ือใช้ในการอ้างอิงได้  

2.2 สถิติการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ทําให้เห็นถึงการจัดการศึกษาที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ไม่จํากัดอายุ อาชีพ อย่างไรก็ตาม การนําเสนอสถิติเชิงปริมาณอาจไม่เพียงพอ 
ควรมีข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถิติงบประมาณที่ได้รับจัดสรรย้อนหลัง 10 ปี และสถิติบุคลากร ตลอดจน
ผลสําเร็จของการดําเนินงานที่ผ่านมาในเชิงคุณภาพ เช่น ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือให้เกิดความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น และยังเป็นข้อมูลที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถใช้ในการช้ีแจงกรรมาธิการงบประมาณได้ด้วย 
ทั้งน้ี ขอให้ฝ่ายเลขานุการรายงานสถิติการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งต่อไป 

2.3 การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนในการเปลี่ยนผ่านการบริหารจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนจากกฎกระทรวงฯ สู่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน ควรให้ยึดวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชนคร้ังแรก คือ การกระจายอํานาจให้ชุมชนมีอํานาจในการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน ต้องให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นให้ได้ ซึ่งเป็นอุดมการณ์สูงสุดของการจัดต้ังวิทยาลัยขุมชน และในมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้กําหนดแนวทางดําเนินการเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว จึงเป็น
บทบาทของสภาสถาบันในการกําหนดนโยบายหรือทิศทางให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป 

2.4 การกําหนดทิศทางการทํางานของกรรมการสภาสถาบัน ควรมีการอภิปราย 
นําเสนอข้อมูลในมิติหรือแง่มุมต่าง ๆ ของกรรมการสภาสถาบัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการสร้าง
เครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบในกรรมการ
สภาสถาบัน เช่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีจุดแข็ง 
หรือศักยภาพอะไรบ้างในการทํางานร่วมกับวิทยาลัยชุมชน หรือวิทยาลัยชุมชนจะมีแนวทางในการทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไร เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนมีเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจน สามารถช้ีแจงถึงความ
จําเป็นในการขอต้ังงบประมาณเป็นการเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนางาน
วิทยาลัยชุมชนได้ชัดเจน โดยที่ประชุมได้สะท้อนมุมมองประเด็นต่าง ๆ ไว้ ดังน้ี 

(1) ข้อมูลเก่ียวกับอาชีพบริการด้านการท่องเที่ยว พบว่า ขณะน้ีมีชาวต่างชาติ
เข้ามาทํางานบริการจํานวนมากทําให้คนไทยสูญเสียโอกาสทางรายได้ จึงเป็นโอกาสของวิทยาลัยชุมชนในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เน่ืองจากหลักสูตรระดับอนุปริญญาด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันยังมี
ค่อนข้างน้อย 

(2) ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความเห็นว่า วิทยาลัยชุมชน 
มีวัตถุประสงค์การทํางานที่ชัดเจน คือ เน้นการสร้างโอกาสและตอบสนองความต้องการของคนในพ้ืนที่ ดังน้ัน 
จึงควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาบนฐานศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่เป็นหลัก ทั้งน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนยังคง
ทํางานร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งในมิติด้านมาตรฐานการจัดการศึกษา การพัฒนางาน
วิชาการและวิชาชีพ การส่งต่อนักศึกษาในระดับต่าง ๆ  และยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้การกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งขณะน้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการจัดทํา
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ซึ่งจะจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และจะเป็นแผนที่ต้องกําหนดให้



๘ 

 
วิทยาลัยชุมชนเป็นหน่ึงกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจตอบโจทย์พ้ืนที่ เป้าหมายที่ ต่างจากกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

(3) ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เห็นด้วยในประเด็นเก่ียวกับการ
พัฒนาการจัดทําข้อมูลสารสนเทศการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ย่ิงขึ้น รวมทั้ง
การจัดทํา SWOT โดยจุดเน้นของวิทยาลัยชุมชนจะไม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระบบ แต่จะเป็นอุดมศึกษา
ทางเลือกที่เน้นการพัฒนาทักษะอาชีพให้ชุมชนในการสร้างรายได้ พ่ึงพาตนเองได้ นอกจากน้ี ยังได้สะท้อน
ปัญหาที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ได้นําไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างแท้จริง เน่ืองจากเกิดกรณีการแสวงหารายได้จากงบประมาณแผ่นดิน มีการสะสมทุนจากเงินเหลือจ่าย 
การดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย นําเงินทุนสะสมไปลงทุนแข่งขันกับสถาบันการเงิน และเป็นวงเงินหลายแสน
ล้านบาทที่ตรวจสอบได้ยาก รัฐบาลต้องใช้เงินกู้มาทํางบประมาณขาดดุลของประเทศ จึงเป็นสาเหตุหน่ึงของ
การติดกับดักรายได้ปานกลางของประเทศ ดังน้ัน สภาสถาบันควรคํานึงถึงประเด็นดังกล่าวในการกําหนด
ทิศทาง/นโยบายการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนในอนาคต 

(4) ปัญหาพ้ืนที่ชายแดนทุกแห่งมักมีปัญหาคล้ายคลึงกัน คือ การสาธารณสุข
เข้าถึงยาก กรณีตัวอย่างความสําเร็จของการสร้างเขื่อนสุขภาพชุมชน (Border Health Worker) จังหวัดตาก
วิทยาลัยชุมชนเริ่มต้นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสําหรับรักษามาลาเรีย อบรมให้เป็นพนักงานมาลาเรียชุมชน 
แล้วสนับสนุนให้ไปต้ังหน่วยเล็ก ๆ ตามแนวตะเข็บชายแดนกว่าร้อยแห่ง ซึ่งในระยะไม่นานก็สามารถลดอัตรา
การตายจากโรคมาลาเรียขึ้นสมองในพ้ืนที่จังหวัดตากได้ กรณีการดูแลสุขภาพทั่วไป เป็นการทํางานลักษณะ
เครือข่ายร่วมกับ NGO ทําหลักสูตร อบรม 6 เดือน  อบรมให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ ใช้กลยุทธ์ การสร้าง Border Health Worker และ Twin Village เพ่ือ
ป้องกันมาลาเรีย อหิวาตกโรค ในพ้ืนที่ตะเข็บชายแดน ซึ่งสามารถลดปัญหาได้มาก สําหรับหลักสูตรที่จัด
การศึกษาสําหรับคนไทยที่ประกอบอาชีพด้านสาธารณสุข ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ใช้เวลาเรียน 3 ปี หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน ใช้เวลาเรียน 1 
ปี หลักสูตรเหล่าน้ีสามารถเป็นหลักสูตรที่ส่งต่อไปถึงระดับปริญญาตรีโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช หลักสูตรแพทย์แผนไทย และอยู่ระหว่างหาพันธมิตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 
เน่ืองจากเก่ียวข้องกับวิชาชีพค่อนข้างมาก การดําเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบทบาทของวิทยาลัยชุมชน
สามารถดําเนินการได้ทั้งในลักษณะ Area-based ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ และแก้ปัญหาได้ในระดับ 
National Policy ซึ่ งวิทยาลัยชุมชนต้อง Positioning ตัวเองให้ ชัดเจนว่าจะเป็นอุดมศึกษาทางเลือก 
(Alternative Education for Life/for Community) ที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งกับใคร แต่ทํางานร่วมกันเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและผู้รับบริการ และเห็นได้ว่าลูกค้าของวิทยาลัยชุมชนคือชุมชนทั้งหมด ซึ่งทําให้
บทบาทและคุณค่าของวิทยาลัยชุมชนมีความชัดเจนขึ้น 

(5) กรณีการขับเคลื่อนรูปแบบจัดการศึกษาโดยใช้สื่อในลักษณะ Massive 
Open Online Course (MOOC) ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการ วิทยาลัยชุมชนสามารถ
นําองค์ความรู้ต่างๆ ในชุมชนมาพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ เพ่ือแลกเปลี่ยนแหล่งความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ ระบบดังกล่าวมีกระทรวง ICT ร่วมกับ สวทช. เป็นเจ้าภาพ และได้รับงบประมาณในการจัดทํา
ระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลกลางของประเทศ (Cloud Computing) และเปิดให้ทุกหน่วยงานท่ีมี 
Node ที่สามารถเข้าถึงระบบดังกล่าว สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ MOOC ได้อย่างทั่วถึง 

(6) กรณีการนําเสนองานมหกรรมผ้าทอที่ประธานได้แจ้งในวาระข้างต้น แสดง
ให้เห็นถึงพลังของวิทยาลัยชุมชนที่สามารถระดมผ้าทอพ้ืนเมืองเข้าประกวดในจํานวนมาก ทําให้เห็นโอกาสของ



๙ 

 
วิทยาลัยชุมชนในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านผ้าในการยกระดับศักยภาพด้านผ้าพ้ืนเมือง  วิทยาลัยชุมชนจึงมีจุดแข็งที่เปรียบเสมือนข้อต่อที่เช่ือมองค์
ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชนได้ เน่ืองจากสามารถเข้าถึงกลุ่มชาวบ้าน และความรู้ท้องถิ่น แต่ยังต้องการ
องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีขั้นสูงในการช่วยยกระดับซึ่งยังไม่ใช่จุดแข็งของวิทยาลัยชุมชน ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชน
จึงต้องทํางานในลักษณะที่เป็น Partnership ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ในลักษณะการต่อยอดเพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นการเอ้ือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ มหาวิทยาลัยได้ทํา engagement ส่วน
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนได้เป็นผลงาน 

3. ประเด็นอ่ืน ๆ 
  กรณีที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ระหว่างดําเนินการร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าในการ
ออกแบบหลักสูตรเพ่ืออบรมกรรมการสภาและผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นการ orientation กรรมการสภา
สถาบัน หรือสภาวิทยาลัยชุมชน และการมองยุทธศาสตร์ มีความเห็นว่า ควรเป็นกิจการภายในท่ีสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดําเนินการเอง เน่ืองจากต้องดูข้อมูลเชิงลึก ส่วนการอบรม ควรเป็นเรื่องที่เป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นในบางประเด็น เช่น Good Governance เป็นต้น 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นสมควรให้นําประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะข้างต้น เป็นข้อมูล
ประกอบการสร้างฉันทะร่วมระหว่างกรรมการสภาสถาบัน กับผู้บริหารและสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือกําหนด
นโยบาย/ทิศทางการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป 
  
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
วาระที่ 2.1  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนินงานและการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญติัสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
  สรุปเรื่อง 

1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มีผลให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปลี่ยนสถานะเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็น 
นิติบุคคล และมาตรา 1 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการออกเป็น (1) สํานักงานสถาบัน (2) วิทยาลัยชุมชน และ 
มาตรา 15 วรรคสี่ “ให้สภาสถาบันแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาสถาบันโดย
คําแนะนําของผู้อํานวยการสถาบัน” แต่เน่ืองจากขณะน้ีอยู่ระหว่างการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน จึงไม่สามารถแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนคนหน่ึง เพ่ือเป็นเลขานุการสภาสถาบันตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้  

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําสรุปการดําเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งเร่ืองที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และเร่ืองเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการให้แล้ว
เสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๕๙   

3. ฝ่ายเลขานุการจึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนินงานและ 
การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2558 ดังน้ี 

(๑) เสนอแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาสถาบัน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2558 



๑๐ 

 
(๒) เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือทบทวน ปรับปรุง หรือจัดทําข้อบังคับหรือ

ประกาศเพ่ิมเติม ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญั ติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 แล้ว จึงเสนอให้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการการปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ และ
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยในช่วงแรกจะดําเนินการปรับปรุง
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ควรดําเนินการเร่งด่วน ดังน้ี 
 1) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  
 2) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงาน
ของสภาวิชาการ พ.ศ.2558 
 3) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
 4) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน พ.ศ. 2558  
 5) คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
  
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. แต่งต้ังนางสาววนิดา  สุภัทรกุล  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกองแผนงานและงบประมาณ ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาสถาบัน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2558 

2. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ พร้อมมอบหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นอนุกรรมการ และเสนอนายกสภา
สถาบันลงนามแต่งต้ังต่อไป 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 
วาระที่ 2.2  เรื่อง การขอความเห็นชอบการได้รับเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารซ่ึงไม่เป็นขา้ราชการ 
  สรุปเรื่อง 

1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ในมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 
25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 41 และมาตรา 42 ได้กําหนดให้มีตําแหน่ง
ผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไว้ดังน้ี 1) ผู้อํานวยการสถาบันที่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังโดย
คําแนะนําของสภาสถาบันวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 2) รองผู้อํานวยการสถาบัน มีจํานวนไม่เกินสาม
คน แต่งต้ังโดยสภาสถาบันตามคําแนะนําของผู้อํานวยการสถาบัน 3) ผู้อํานวยการวิทยาลัยแต่งต้ังโดยสภา
สถาบันมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และ 4) รองผู้อํานวยการวิทยาลัย มีจํานวนตามที่สภาสถาบัน
กําหนด แต่งต้ังโดยผู้อํานวยการสถาบันโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการวิทยาลัย 

2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2558 และในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ได้ออกข้อบังคับเก่ียวกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการสถาบัน รองผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการวิทยาลัย และรอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัย และข้อบังคับเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันและผู้อํานวยการ
วิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งบริหารดังกล่าวข้างต้นเป็นได้ทั้งข้าราชการและผู้ซึ่งไม่ใช่
ข้าราชการ 

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน แจ้งมติที่
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2558 เก่ียวกับการกําหนดเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบัน ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกับอธิการบดี รองผู้อํานวยการสถาบัน ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกับรองอธิการบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา
เดียวกับคณบดี และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกับรองคณบดี และ
กําหนดจํานวนตําแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับรองผู้อํานวยการสถาบัน จํานวนไม่เกิน 3 อัตรา 
และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน 3 อัตรา แต่เน่ืองจาก กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ดังกล่าวมีผลใช้บังคับสําหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเท่าน้ัน จะไม่รองรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ โดยในปัจจุบันการได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งของผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม แต่ในส่วนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน หากจะดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว สภา
สถาบันจะต้องดําเนินการเสนอขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2538 มาตรา 20 เพ่ือสอดคล้องกับตําแหน่งที่กําหนดใหม่ใน
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 หรือทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือประโยชน์ใน
การดําเนินการของสถาบันต่อไป 

4. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2559 ได้มีมติรับทราบมติ ก.พ.อ. และให้ความเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการเสนอขอแก้ไข 
พระราชกฤษฎีกาได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  
พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งให้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังในเร่ืองของเงินประจํา
ตําแหน่งดังกล่าว 



๑๒ 

 
5. สถาบัน วิทยาลัย ชุมชนได้มีห นังสือถึ งเลขาธิการ ก .พ . (ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ : กงช.)  เพ่ือขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติได้มีหนังสือถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน แจ้งว่าพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มาตรา 6 วรรคหน่ึง กําหนดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนว่า เพ่ือประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน ให้สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่
ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
กฎหมายอ่ืนโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน และวรรคสอง กําหนดว่าเพ่ือประโยชน์
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจออกกฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ดังน้ัน การกําหนดและการออกกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับเก่ียวกับการได้รับเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 จึงเป็นอํานาจของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ ก.พ.อ. ตามบัญญัติไว้
ในมาตราดังกล่าว 

6. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า ตําแหน่ง
ผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จากการสรรหาและการได้รับคําแนะนําและมีวาระการดํารงตําแหน่ง ซึ่งผู้ที่
จะได้รับการแต่งต้ังอาจเป็นได้ทั้งข้าราชการหรือผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ และโดยที่กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 จะมีผลบังคับเฉพาะข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาเท่าน้ัน กรณีผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ จึงเป็นอํานาจของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี
จะกําหนด และออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับการได้รับเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 

7. ในการน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการจัดทําสรุปทะเบียน แสดงตําแหน่งและ
จํานวนตําแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน รวม 84 ตําแหน่ง ดังน้ี 

 

ลําดับ ตําแหน่งประเภทบริหาร 
จํานวน
ตําแหน่ง 

เงินประจํา
ตําแหน่งอัตรา 
(บาท/เดือน)  

พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการและ
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซ่ึงไม่เป็น
ข้าราชการ พ.ศ. 2538 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม 
1 ผู้อํานวยการสถาบันซ่ึงมีฐานะเทียบเท่า

อธิการบดี 
1 30,000 มาตรา 17 (1) 

2 รองผู้อํานวยการสถาบัน 
ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ารองอธิการบดี 

3 20,000 มาตรา 17 (2) 

3 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าคณบดี 

20 20,000 มาตรา 17 (2) 

4 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ารองคณบดี (วิทยาลัย
ชุมชนละไม่เกิน 3 ตําแหน่ง) 

60 11,200 มาตรา 17 (3) 

  



๑๓ 

 
 การพิจารณา 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการขอความเห็นชอบการได้รับเงินประจําตําแหน่งของ
ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการดังกล่าวแล้ว มีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ๑. ควรมีการกําหนดเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ชัดเจน  
ใน ๒ กรณี ดังน้ี  
   กรณีที่ ๑ ผู้บริหารที่เป็นข้าราชการ ซึ่งจะได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา ดังน้ี 

- ผู้อํานวยการสถาบัน ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท 
- รองผู้อํานวยการสถาบัน ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท 
- รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา ๕,๖๐๐ บาท 

   กรณีที่ ๒ ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ซึ่งจะได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา ดังน้ี 
- ผู้อํานวยการสถาบัน ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา ๓๐,๐๐๐ บาท 
- รองผู้อํานวยการสถาบัน ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาท 
- ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาท 
- รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา ๑๑,๒๐๐ บาท 

 ๒. เมื่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบการกําหนดทะเบียนแสดงตําแหน่ง
ผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว ควรแจ้งการกําหนดทะเบียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เพ่ือจะเบิกเงินประจําตําแหน่งตามที่ ก.พ.อ. เทียบเคียงไว้ได้ เพราะ 
ก.พ.อ. เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
    ๑. เห็นชอบทะเบียนแสดงตําแหน่งผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวนรวม 84 
ตําแหน่ง เป็นตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการและผู้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ .ศ . 2538 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 
    ๒. เห็นชอบให้ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารตาม
ทะเบียนตําแหน่งในข้อ 1 มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนดโดยเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินที่สถาบันได้รับการจัดสรร 
   ๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการจัดทําประกาศทะเบียนแสดงตําแหน่งในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันเห็นชอบ ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินจากสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 
สรปุทะเบยีนแสดงตําแหน่ง และจํานวนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารในสถาบนัวิทยาลยัชุมชน 

ที่มีสทิธิได้รบัเงินประจําตาํแหน่ง 
 

ลําดบั ตําแหน่งประเภทบริหาร 
จํานวน
ตําแหน่ง 

เงินประจํา
ตําแหน่ง
อัตรา  

(บาท/เดือน) 

พระราชกฤษฎีกาการได้รบั
เงินประจําตําแหนง่ของ

ข้าราชการ พ.ศ.2538 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

1 ผู้อํานวยการสถาบันซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่าอธิการบดี 

1 30,000 มาตรา 17 (1) 

2 รองผู้อํานวยการสถาบัน 
ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ารองอธิการบดี 

3 20,000 มาตรา 17 (2) 

3 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณบดี 

20 20,000 มาตรา 17 (2) 

4 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ารองคณบดี 
วิทยาลัยชุมชนละไม่เกิน 3 ตําแหน่ง 

60 11,200 มาตรา 17 (3) 

 
 

รวม 84 ตําแหน่ง 
(รายละเอียดตามทะเบียนตําแหน่งฯ แนบทา้ย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
ทะเบียนตําแหน่งประเภทผูบ้ริหารในสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

 
ลําดบั
ที ่

ตําแหน่ง
เลขที ่

ส่วนราชการ 
ตําแหน่งในการบริหารงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

หมายเหต ุ

  สถาบนัวิทยาลัยชุมชน  - ลําดับที่ 1 - 84 

1 บ.1 ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร ให้มีผลไม่ก่อนวันที ่
2 บ.2 รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร ได้รับคําสั่งแต่งต้ัง 

3 บ.3 รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว 

4 บ.4 รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร - การแต่งต้ัง รอง ผอ.วชช 

  วิทยาลัยชุมชนตราด  ในแต่ละวิทยาลัยชุมชน 

5 

6 

บ.5 

บ.6 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร 

ให้พิจารณาจํานวนตาม
ความเหมาะสมและ 

7 บ.7 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร จําเป็น 
8 บ.8 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
  วิทยาลัยชุมชนตาก   

9 บ.9 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
10 บ.10 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
11 บ.11 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
12 บ.12 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
13 บ.13 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
14 บ.14 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
15 บ.15 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
16 บ.16 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนน่าน   
17 บ.17 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
18 บ.18 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
19 บ.19 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
20 บ.20 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์   
21 บ.21 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
22 บ.22 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
23 บ.23 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
24 บ.24 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

     
 
 
 



๑๖ 

 
ลําดบั
ที ่

ตําแหน่ง
เลขที ่

ส่วนราชการ 
ตําแหน่งในการบริหารงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

หมายเหต ุ

  วิทยาลัยชุมชนปตัตาน ี   

25 บ.25 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

26 บ.26 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

27 บ.27 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

28 บ.28 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนพังงา   

29 บ.29 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
30 บ.30 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
31 บ.31 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
32 บ.32 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   
33 บ.33 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
34 บ.34 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
35 บ.35 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
36 บ.36 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนแพร่   
37 บ.37 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
38 บ.38 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
39 บ.39 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
40 บ.40 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   
41 บ.41 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
42 บ.42 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
43 บ.43 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
44 บ.44 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   
45 บ.45 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
46 บ.46 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
47 บ.47 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
48 บ.48 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

     
 
 
 
 
 



๑๗ 

 
ลําดบั
ที ่

ตําแหน่ง
เลขที ่

ส่วนราชการ 
ตําแหน่งในการบริหารงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

หมายเหต ุ

  วิทยาลัยชุมชนยโสธร   

49 บ.49 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

50 บ.50 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

51 บ.51 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

52 บ.52 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนยะลา   

53 บ.53 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
54 บ.54 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
55 บ.55 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
56 บ.56 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนระนอง   
57 บ.57 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
58 บ.58 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
59 บ.59 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
60 บ.60 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนสงขลา   
61 บ.61 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
62 บ.62 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
63 บ.63 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
64 บ.64 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนสตลู   
65 บ.65 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
66 บ.66 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
67 บ.67 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
68 บ.68 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร   
69 บ.69 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
70 บ.70 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
71 บ.71 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
72 บ.72 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

     
 
 
 
 
 



๑๘ 

 
ลําดบั
ที ่

ตําแหน่ง
เลขที ่

ส่วนราชการ 
ตําแหน่งในการบริหารงาน 

ตําแหน่ง
ประเภท 

หมายเหต ุ

  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว   

73 บ.73 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

74 บ.74 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

75 บ.75 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

76 บ.76 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนหนองบวัลาํภ ู   

77 บ.77 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
78 บ.78 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
79 บ.79 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
80 บ.80 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี   
81 บ.81 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
82 บ.82 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
83 บ.83 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  
84 บ.84 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 
วาระที่ 2.3 เรื่อง อนุมัติการให้อนุปรญิญาวิทยาลัยชมุชน ครั้งที่ 4/2559 
  สรุปเรื่อง 
                    ๑.  ตามท่ีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ในมาตรา ๑๘ (๕) สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
และ มาตรา ๔๖ สถาบันมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหน่ึงในสาขาวิชาที่มีการสอน
ในสถาบันได้ ดังต่อไปน้ี 
                  (๑) อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
                  (๒) ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม 

2. ขณะนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนที่เรียนครบตามหลักสูตร 
และได้รับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านการกลั่นกรอง และตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบให้นําเสนอ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญาต่อไป 
                 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามท่ี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง และลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว จึงเสนอ 
สภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  และปี
การศึกษา ๒๕๕๘ แก่ผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 5 แห่ง รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๕๑ คน 

                 การพิจารณา  
                 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔ แล้ว  
มีข้อสังเกตว่า การเสนอวาระอนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนท่ีผ่านมา พบว่า ต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา  ซึ่งอาจทําให้เกิดความล่าช้าและส่งผลให้
นักศึกษาเสียโอกาสในการศึกษาต่อและการสมัครงานได้ ดังน้ัน เห็นควรให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
มอบอํานาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้อนุมัติอนุปริญญา ซึ่งเดิมตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับตํ่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 “กําหนดให้การอนุมัติการให้อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรเป็นอํานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน”  ทั้งน้ี เพ่ือให้การตรวจสอบข้อมูลของผู้สําเร็จ
การศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา หรืออาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  
มติ               ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
                      ๑.  เห็นชอบอนุมัติการให้อนุปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ๕ แห่ง จํานวน ๑๕๑ คน ดังน้ี 

        ๑. วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน ๑ คน 
                ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑ คน       

๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ๑ คน 
       ๒. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จํานวน ๒ คน 

๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒ คน 
๓. วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน ๕ คน   

๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ คน 



๒๐ 

 
๓.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๑ คน 
๓.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑ คน 
๓.๔ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ คน 

๔. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู จํานวน ๔๕ คน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑  คน 

  

๔.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย        ๑     คน 
          ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๔๔ คน   

๔.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๖ คน 
๔.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  ๑ คน 
๔.๔ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑๗ คน 

๕. วิทยาลัยชุมชนยะลา จํานวน ๙๘ คน   
๕.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๙๓ คน 
๕.๒ หลักสูตรอนุปริญญาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒ คน 
๕.๓ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ คน 
๕.๔ หลักสูตรอนุปริญญาบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป              ๑     คน 

และให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป  
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการมอบอํานาจให้ 

สภาวิทยาลัยชุมชนในการอนุมัติอนุปริญญา หรืออาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษา
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
วาระที่ 2.4 เรื่อง ปฏิทินการประชุมสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2558 ได้บัญญัติแนวทางการประชุมของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไว้ “ข้อ 7 ให้มีการประชุมสภาสถาบัน
ปกติอย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง”  ในการนี้ เพ่ือจัดทําปฏิทินการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงเสนอท่ี
ประชุมพิจารณากําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือถือปฏิบัติในเบ้ืองต้น และหากมีความจําเป็นที่
จะเปลี่ยนแปลงวันประชุมก็อาจจะมีการแจ้งในที่ประชุมทราบเป็นครั้งคราวไป 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันกําหนดวันและเวลาการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นวัน
จันทร์สัปดาห์ที่หน่ึงของทุกเดือน เวลา 09.00 น ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดวันและเวลาการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นวัน
จันทร์สัปดาห์ที่หน่ึงของทุกเดือน เวลา 09.00 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 



๒๑ 

 
 ประธานกําหนดวันประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ช้ัน 9 กระทรวงศึกษาธิการ และกล่าว
ขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑3.0๐ น.  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ 
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


