
รายงานการประชุม 
สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 1/๒๕60 
วันศกุรท์ี่ 17 กุมภาพนัธ์ ๒๕60 เวลา 13.3๐ น. 
ณ วิทยาลัยชมุชนนราธิวาส จังหวัดนราธวิาส 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์   นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 (นางสาววรรณี สิงห์โตนาท แทน) 
3. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ แทน) 
6. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ แทน) 
7. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์   
 รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ) 

8. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
9. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
10. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
11. นายพล เสาะสุวรรณ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
12. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายอุดร ตันติสุนทร  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายภูมินทร์ หะรินสุต  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
7.           (- ว่าง -)  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 
8.           (- ว่าง -)  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 

  
  
   

 
 



๒ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายรุจิระ โรจนเมธีสกุล สํานักงบประมาณ 
๒. นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
๓. นายจรูญ พรหมสุข ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
๔. นายยุทธนา พรหมณี ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๕. นายอัศวยุช เทศอาเส็น รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
๖. นายพิพัฒน์พงษ์ หงส์สัมฤทธ์ิ ผู้แทนวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
๗. นายเจริญชัย วงษ์จินดา สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๘. นางชนิกา นํ้าเพชร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๙. นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๐. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๑. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๒. นางสาวพัชรี กาทอง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๓. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1.1   เรื่อง การเลือกกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซ่ึงเลือกจากผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
ประธานแจ้งว่า ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังนายนิยม ชูช่ืน ผู้อํานวยการ

วิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ตามคําสั่ง
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ น้ัน ในการน้ี นายนิยม  ชูช่ืน ครบ
วาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ จึงจําเป็นต้องดําเนินการ
เลือกผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนใหม่ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการเลือกกรรมการสภาสถาบัน
ซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
 
วาระที่ 1.1.2  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน”   
 ประธานแจ้งว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชน” ขึ้น  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย และ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการทํางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมท้ังสร้างความเข้าใจ 
และค่านิยมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน  เน่ืองจากผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนเป็นบุคคลหลัก และมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  โดยมีกําหนดจัดประชุม
ในระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ  



๓ 

 วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนในการปฏิรูปประเทศและ
วงการการศึกษาไทย และวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม” ส่วนช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยาย
เรื่อง “วิทยาลัยชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพเพ่ือตอบโจทย์ ประเทศไทย 4.0” วันที่ 14 มีนาคม 2560 ได้เชิญ
วิทยากรจากสถานทูตอเมริกา มาบรรยายเก่ียวกับบทบาทวิทยาลัยชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของประชาคม
โลก และในวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 เป็นการปฐมนิเทศผู้บริหารระดับผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ
วิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย 
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.1.3 เรื่อง ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา 
 ประธานแจ้ ง ว่ า  รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษ าธิการ  (นายแพท ย์ ธีระ เกียร ติ    
เจริญเศรษฐศิลป์) ได้ลงนามแต่งต้ังคณะทํางานเตรียมความพร้อมจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ขณะนี้ อยู่ระหว่างวางกรอบการจัดต้ัง
กระทรวงอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 14 เดือน พร้อมทั้งกําหนดให้มีการประชาพิจารณ์ทั้ง 4 ภูมิภาค ภายใน
เดือนเมษายน ๒๕๖๐   
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง บทบาทของ 5 วิทยาลัยชุมชนภาคใต้กับโครงการสามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  
                              ประโยชนส์ู่ประชาชนบนฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนําเสนอข้อมูลพ้ืนฐานด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบทบาทการพัฒนาภายใต้โครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนตาม
นโยบายรัฐบาล สรุปได้ดังน้ี 

1. ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชน 
การจัดการเรียนการสอนระดบัอนปุริญญา 

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนที่สําคญั สาขาวิชาที่เปดิสอน หนว่ยจัดการศกึษา จํานวน 

นศ. (คน) 
๑.ปัตตานี จํานวน ๗ สาขา 

๑. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
๒. การจัดการทั่วไป 
๓. ปกครองท้องถิ่น 
๔. การพัฒนาชุมชน 
๕. การศึกษาปฐมวัย 
๖. สาธารณสุขศาสตร์ 
๗. อิสลามศึกษา 
 
 

จํานวน ๑แห่ง คือ 
หน่วยจัดการศึกษา  
อ.สายบุรี  

1,136 ๑. โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ระยะส้ันและการแปรรูป เพื่อ
เสริมสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน 
(ถั่วเขียว, พริกไทยดํา)  

๒. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
เพื่ อ ก ารท่ อ ง เที่ ย วชุ ม ชน
แหลมตาชี อ .ยะหริ่ง (กลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา) 

 



๔ 

วิทยาลัยชุมชน 
การจัดการเรียนการสอนระดบัอนปุริญญา 

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนที่สําคญั สาขาวิชาที่เปดิสอน หนว่ยจัดการศกึษา จํานวน 

นศ. (คน) 
๒.ยะลา จํานวน ๗ สาขา คือ 

๑. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
๒. การจัดการทั่วไป  
๓. ปกครองท้องถิ่น  
๔. การพัฒนาชุมชน  
๕. การศึกษาปฐมวัย  
๖. อิสลามศึกษา  
๗. เทคโนโลยีการเกษตร 

จํานวน 2 แห่ง คือ 
๑. หน่วยจัดการศึกษา

อ .เมื องยะลา  (แม่
ข่าย)  

๒. หน่วยจัดการศึกษา
อ.เบตง 

1,328 
 
 
 

๑. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
ป ลอ ด ส ารพิ ษ ต าม เห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. โครงการจัดการท่องเที่ ยว
ชุมชนเชิงอนุรักษ์ โครงการ
จัดการความรู้เกษตรอินทรีย์ 
เพื่อบริโภคในครัวเรือนและ
การจําหน่าย  

๓.สงขลา จํานวน ๔ สาขา 
๑. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
๒. การจัดการทั่วไป  
๓. ปกครองท้องถิ่น  
๔. การศึกษาปฐมวัย 

จํานวน 7 แห่ง คือ  
๑. หน่วยจัดการศึกษา

อ.เทพา (แม่ข่าย)  
๒. หน่วยจัดการศึกษา

อ.จะนะ  
๓. หน่วยจัดการศึกษา

อ.สะเดา  
๔. หน่วยจัดการศึกษา

อ.หาดใหญ่  
๕. หน่วยจัดการศึกษา 

อ.ควนเนียง  
๖. หน่วยจัดการศึกษา 

อ.สะทิ้งพระ  
๗. หน่วยจัดการศึกษา

อ.ระโนด 

1,160 ๑. โครงการจัดการความรู้ด้าน
เกษตรแบบเกษตรอินทรีย์วิถี
พอพียง (ข้าวพื้นเมืองชุมชน
บ้านท่าม่วง อ.เทพา)  

๒. โครงการจัดการความรู้เพื่อ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน  

๓. โครงการจัดการความรู้เพื่อ
การบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุ ม ช น  ก ลุ่ ม ส ต รี ท อ ผ้ า
พื้ น เมื องบ้ านสะพานพลา  
อ.นาทวี 

 

๔. สตูล จํานวน ๖ สาขา  
๑. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
๒. การจัดการทั่วไป  
๓. ปกครองท้องถิ่น  
๔. การพัฒนาชุมชน  
๕. การศึกษาปฐมวัย  
๖. อิสลามศึกษา 

จํานวน 3 แห่ง คือ  
๑. หน่วยจัดการศึกษา

อ .เมื อ งส ตู ล  (แม่
ข่าย)   

๒. ศู น ย์ ก า ร จั ด ก า ร 
ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย 
เทคนิคสตูล  

๓. ศูนย์การจัดการศึกษา 
รร.กําแพงวิทยา 

777 ๑. โครงการพัฒ นาศักยภาพ
ชุ ม ช น  เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  

๒. โค ร ง ก า รพั ฒ น าอ าห า ร
พื้นเมืองสู่อาหารสยามอันดา
มันสากล  

๓. โค ร งก าร ส่ ง เส ริ ม ก ารทํ า
เกษตรปลอดสารพิษ 

๕.นราธิวาส จํานวน ๑๐ สาขาวิชา  
 
๑. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
๒. การจัดการทั่วไป  
๓. ปกครองท้องถิ่น  
๔. การพัฒนาชุมชน  

จํานวน 3 แห่ง คือ  
๑. หน่วยจัดการศึกษา

อ .เมื อ งน ราธิ ว าส 
(แม่ข่าย)  

๒. หน่วยจัดการศึกษา
อ.สุไหงโก-ลก  

2,057 ๑. โครงการพัฒนาทักษะการทอ
ผ้าไหม กลุ่มอาชีพตําบลบาง
ขุนทอง อําเภอตากใบ  

๒. โค ร งก าร ส่ ง เส ริ ม ก ารทํ า
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด  

๓. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ



๕ 

วิทยาลัยชุมชน 
การจัดการเรียนการสอนระดบัอนปุริญญา 

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนที่สําคญั สาขาวิชาที่เปดิสอน หนว่ยจัดการศกึษา จํานวน 

นศ. (คน) 
๕. การศึกษาปฐมวัย  
๖. การบัญชี  
๗. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๘. อิสลามศึกษา  
๙.  การท่องเที่ยว(ปี 2560)  
๑๐. เทคโนโลยีการเกษตร 

(ปี ๒๕๖๐) 

๓. หน่วยจัดการศึกษา
อ.รือเสาะ 

ขอ งชุ ม ชนการท่ อ ง เที่ ย ว  
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 
 

 
2. บทบาทของ 5 วิทยาลัยชุมชนภาคใต้กับโครงการสามเหล่ียม ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  

2.1 นโยบายเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน - อ.หนองจิก จ.ปัตตานี วิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี มีโครงการตามนโยบายคือ จัดหลักสูตรเทคโนโลยีการปลูกพืชระยะส้ัน หลักสูตรส่งเสริมการปลูกพืช
ปาล์มนํ้ามัน หลักสูตรการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

2.2 การพัฒนาที่พ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน - อ.เบตง จ.ยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา มีการ
ดําเนินงานตามนโยบาย โดยมีแผนจัดหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ หลักสูตรการบริหารจัดการที่พักนักท่องเที่ยวอัยเยอร์
เวง หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาบุคลากรภาคพ้ืนสนามบินเบตง เพ่ือสู่ตลาดแรงงาน หลักสูตรอาหาร
พ้ืนเมือง/ท้องถิ่น 

2.3 การค้าชายแดนระหว่างประเทศ - อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส มีการดําเนินงานตามนโยบาย โดยมีแผนจัดหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว หลักสูตร
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ หลักสูตรโลจิสติกส์และการค้าชายแดน และหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ หลักสูตรการนวด
แผนไทย หลักสูตรนําเข้าส่งออกชิปป้ิง หลักสูตรการส่ือสารภาษาต่างประเทศเพ่ือการค้าชายแดน (อังกฤษ มาลายู
กลาง จีน) หลักสูตรการแปรรูปผลไม้ชุมชนตามฤดูกาล 

 
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ  

 ที่ประชุมพิจารณาบทบาทของ 5 วิทยาลัยชุมชนภาคใต้กับโครงการสามเหล่ียม มั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน ประโยชน์สู่ประชาชนบนฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อสังคมมาก และมีการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรวดเร็ว  วิทยาลัยชุมชนจะต้องปรับหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ ต้องปรับเปลี่ยนรายวิชาการเขียนโปรแกรมสําหรับ
คอมพิวเตอร์ ไปเป็นการเขียนโปรแกรมสําหรับมือถือ (Mobile Application)  โดยอาจจะนําประเด็นข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวเข้าหารือในการประชุมสภาวิชาการ รวมทั้งจะต้องมีผู้เช่ียวชาญด้านทักษะอาชีพมาให้คําปรึกษาด้วย  

2. นายกสภาสถาบันได้เชิญผู้เช่ียวชาญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมปรึกษาหารือกับ
สํานักงานสถาบัน เพ่ือกําหนดแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะในแต่ละสาขาอาชีพ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งน้ี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้จัดทํามาตรฐานอาชีพ
ไว้ในหลายสาขาอาชีพ โดยกําหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล และ
วิทยาลัยชุมชนสามารถนําไปใช้ได้ในการพัฒนาหลักสูตรได้  เช่น มาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์  เป็นต้น 



๖ 

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ฝากความห่วงใยและเน้น
ยํ้าในเรื่องการทําหลักสูตรด้านเกษตรของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจะต้องทําอย่างต่อเน่ือง ย่ังยืน และครบวงจร โดยการ
จัดทําหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนต้องเน้นความเป็นเอกลักษณ์ และเน้นบริบทของตัวเองเป็นสําคัญ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วย (1) เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (2) พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘ กําหนดอํานาจหน้าที่ของ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามข้อ (๒) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (3) 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่าง
น้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน (๔) แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online 
เพ่ือให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาบันทึกผลการดําเนินงานและข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่สถานศึกษาในการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน รายงานหน่วยงาน
ต้นสังกัดภายใน ๑๒๐ วันหลังจากสิ้นปีการศึกษา โดยปฏิทินการศึกษาตามกลุ่มประเทศอาเซียน คือ ต้ังแต่เดือน
สิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป ดังน้ัน การส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี (5) การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา สามารถนําไปเป็นข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
 ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กําหนดให้
วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งต้องประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปี และได้กําหนดมาตรการการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยเทียบเคียงกระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด คือ (1) รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ปี
การศึกษา 255๘ วิทยาลัยต้องส่งรายงานภายใน ๓๐ พฤศจิกายน 255๙ (2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยชุมชนมีจํานวน ๓ คน และคณะกรรมการต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษามีความน่าเช่ือถือและวิทยาลัยชุมชนได้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน CHE QA Online ของวิทยาลัยชุมชนสามารถประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ได้ในแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบัน และมาตรฐานการบริหารจัดการ โดยได้สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี
การศึกษา 255๘ ที่รายงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online ที่ประธาน



๗ 

คณะกรรมการประเมินเป็นผู้ยืนยันผลการประเมินได้ดังน้ี คือ ผลการประเมินระดับดีมาก (๔.๕๑ - ๕.๐๐) มี ๗ 
วิทยาลัย คือ สระแก้ว ตราด ระนอง สตูลนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา (2) ผลการประเมินระดับดี (๓.๕๑ - 
๔.๕๐) มี ๑๓ วิทยาลัย คือ แม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก แพร่ น่าน บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลําภู ยโสธร อุทัยธานี  
สมุทรสาคร ยะลา และพังงา 
 สําหรับตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ๕ ลําดับแรก คือ ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพ
ของผู้สอน (๔.๙๖) ตัวบ่งช้ีที่ 3 สมศ. ผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมยังคงอยู่ในชุมชน (๔.๙๕) ตัวบ่งช้ีที่ 
๕.๑ กระบวนการบริการทางวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน (๔.๙๕) ตัวบ่งช้ีที่ 5 สมศ. ผลงานครู (๔.๘๔) ตัว
บ่งช้ีที่ ๗.๑ ภาวะผู้นําของสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน (๔.๗๕) และตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมิน
ระดับพอใช้ คือ ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (๓.๔๕) ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ (3.55) ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (3.60) ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 การ
บริหารความเสี่ยง (3.60) ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุน (3.70) 
 ผลการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ มี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ในภาพรวม ดังน้ี 

(๑) วิทยาลัยควรทบทวนแผนกลยุทธ์และกําหนดตัวบ่งช้ีที่สะท้อนความสําเร็จ 
(๒) วิทยาลัยควรนําข้อเสนอแนะของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ

สอนและการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและผู้ใช้บัณฑิต 
(๓) วิทยาลัยควรจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ 

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วม 
(๔) วิทยาลัยควรสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิจัย โดยร่วมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือขับเคลื่อนระบบงานวิจัยร่วมกัน  
(๕) วิทยาลัยควรให้ความสําคัญในการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน

เพ่ือบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนให้เป็นระบบ และให้มีการติดตามผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
(๖) การเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานควรพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับงาน ดังน้ัน

วิทยาลัยควรทํา SOP (Standard Operation Procedure) เพ่ือให้บุคลากรทํางานแทนกันได้  
(๗) วิทยาลัยควรพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้สําหรับการบริหารเพ่ือผู้บริหาร

ใช้ประโยชน์ในการกํากับ ติดตามและประเมินผล 
(๘) วิทยาลัยควรให้ความรู้กับบุคลากรในด้านการจัดการความรู้ โดยเลือกประเด็นความรู้ด้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด  
(๙) ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการดําเนินงานตามพันธกิจ เช่น การเรียน 

การสอน การผลิตบัณฑิต การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน เพ่ือเป็นข้อมูลการบริหารงานและการดําเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(๑๐) ควรสร้างความเข้ าใจและ ช้ีแจงนโยบายให้ผู้ บ ริหารเห็นความสํ าคัญ ของ 
การกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเน่ืองและเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น 
  

ทั้งน้ี รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ส่วนรายละเอียดของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละวิทยาลัยชุมชนสามารถเข้าดูได้จากเว็บไซด์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา www.mua.go.th และเว็บไซด์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน www.bcca.go.th และ
เว็บไซด์ของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง  

 



๘ 

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 ที่ประชุมเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําประเด็นข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ และในกรณีที่มีผลการประเมินในระดับที่ควรปรับปรุง ควรให้วิทยาลัยชุมชนเสนอแผนการปรับปรุงการ
ดําเนินงานพร้อมกับรายงานผลการประเมินต่อสํานักงานสถาบันด้วย 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 
2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2559  
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕9 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ 3.1  เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

  สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเก่ียวกับการดําเนินงานใน

เรื่องต่างๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอรายงานผล 
การดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที่ 3.2  เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสถาบันวิทยาลยัชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบนัวิทยาลยัชุมชน พ.ศ. .... 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

ได้พิจารณาแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
(วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง) และมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปี และให้เสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือกลั่นกรองก่อนนําเสนอ 
ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป น้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เสนอ (ร่าง) 
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้และสินทรัพย์ของสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ และที่
ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงและเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําเสนอร่างระเบียบฯ ที่ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ เสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามประกาศใช้ต่อไป 
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

 
 



๙ 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... แล้ว มีข้อสังเกตในประเด็น ดังต่อไปน้ี 
1. การจัดทําแนวปฏิบัติของการตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. ตรวจสอบข้อ 6 (3) ต๋ัวเงินคลัง ยังมีการใช้อยู่หรือไม่ หากไม่มีหรือไม่ใช้แล้ว ให้ตัดออก 
3. ข้อ 2 (จ) “ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของสถาบัน” กําหนดขอบเขตกว้าง

มาก ดังน้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีความรอบคอบในการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินรายได้ตามอํานาจ
ดังกล่าว  

4. ควรมีระบบกํากับให้วิทยาลัยชุมชนปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ในประเด็นเก่ียวกับ
การนําเงินรายได้และทรัพย์สินไปหาผลประโยชน์ การเปิดบัญชี การกําหนดผู้มีอํานาจสั่งจ่าย การจัดทําทะเบียนคุม
การใช้จ่ายเงินรายได้ เป็นต้น 

5. ให้ทบทวนวงเงินที่กําหนดให้วิทยาลัยชุมชนสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้สํารองจ่าย ณ ที่ทํา
การว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 

6. ควรจัดทําคู่มือถาม – ตอบ เก่ียวกับข้อผิดพลาดในการดําเนินการด้านการเงิน และพัสดุ 
เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร สภาวิทยาลัยชุมชน หรือผู้ที่เข้ามาปฏิบัติราชการกับวิทยาลัย
ชุมชนที่ไม่ใช่ข้าราชการ  

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... และมอบให้สถาบันไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามเพื่อ
ประกาศใช้ต่อไป 
 

วาระที่ 3.3  เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
                                   ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) 

  สรุปเรื่อง 
  สืบเน่ืองจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่  4/2559 เมื่อวันที่  7 
พฤศจิกายน 2559 พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง แล้วมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ดังน้ี คือ (1) จัดทําหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ในการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ได้แก่ ราคากลางที่เป็นต้นทุนต่อ
หน่วย (2) ข้อมูลการเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้กับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละรายการ 
และ (3) สร้างระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีบรรทัดฐานเดียวกันในทุกวิทยาลัย และให้นําเสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรองก่อนนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอนุมัติต่อไป น้ัน  
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการดําเนินการ ดังน้ีคือ (1) เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. 2560 กรณีเร่งด่วน ให้วิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน และสตูล รวมวงเงินทั้งสิ้น จํานวน 1,216,555 บาท (หน่ึงล้านสอง
แสนหน่ึงหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) (2) จัดทํารายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบันฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน



๑๐ 

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว
เห็นชอบในหลักการให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับปรุงรายละเอียดแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ตามข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณา โดยสรุปได้ ดังน้ี  
  1. รายรับรวมท้ังสิ้น จํานวน 82,184,957 บาท (แปดสิบสองล้านหน่ึงแสนแปดหมื่น 
สี่พันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) จําแนกเป็น รายรับสะสมคงเหลือจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 
2559 ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 61,111,092 บาท (หกสิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหน่ึงหมื่น
หน่ึงพันเก้าสิบสองบาทถ้วน) และประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยชุมชน 20 
แห่ง วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 21,073,865 บาท (ย่ีสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
  2. ประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัย
ชุมชน 20 แห่ง ซึ่งรวมวงเงินที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2559 จํานวน 1,216,555 บาท (หน่ึงล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 26,459,740 บาท (ย่ีสิบหกล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) สูงกว่าประมาณการรายรับ  
ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 25.56 โดยมีวิทยาลัยชุมชน 14 แห่ง ที่ประมาณการรายจ่ายเกินวงเงินประมาณการรายรับ
ประจําปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กําหนด (ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินรายได้สะสม) จําแนกเป็น ร้อย
ละ 65 เป็นรายจ่ายประจํา รวมวงเงินทั้งสิ้น 17,197,201 บาท (สิบเจ็ดล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหน่ึง
บาทถ้วน) ร้อยละ 35 เป็นรายจ่ายลงทุน รวมวงเงินทั้งสิ้น 9,262,539 บาท (เก้าล้านสองแสนหกหม่ืนสองพัน
ห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) ดังรายละเอียดเอกสารที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
  
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) แล้วมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 1. เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน มา
เป็นนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งอาจมีเวลาจํากัดที่ไม่สามารถไปเป็นประธานในพิธีได้ทุกวิทยาลัย จึง
เห็นสมควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร โดยพิจารณาให้จัดรวมเป็นกลุ่มวิทยาลัย 
ซึ่งจะมีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ จึงเห็นสมควรให้แต่ละวิทยาลัยชุมชนกําหนดแผนการใช้จ่ายเงิน
รายได้สถานศึกษาสําหรับการจัดกิจกรรมพิธีประสาทอนุปริญญาให้สอดคล้องกับการดําเนินการด้วย 
 2. การนําเสนอรายการสิ่งก่อสร้างควรจัดทํารายละเอียดให้มีความชัดเจน ในประเด็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะของแต่ละรายการสิ่งก่อสร้าง ราคา ประโยชน์ ประหยัด เหตุผลความจําเป็น และความคุ้มค่าด้วย 
 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ / อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ดังตาราง และให้วิทยาลัยชุมชนทบทวน
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สําหรับกิจกรรม “พิธีประสาทอนุปริญญา” ให้สอดคล้องกับการดําเนินการต่อไป  
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

หน่วย (บาท) 
ประเภท
รายจ่าย 

รายรบัสะสม + 
ประมาณการ
รายรบั ปี พ.ศ. 

2560 

วงเงินทีอ่นุมัติ
ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2559 

วงเงินทีเ่สนอขอ
อนุมัตคิรั้งนี ้

รวมวงเงินทัง้สิ้น คงเหลือ 

รวมทั้งหมด 82,184,957 1,216,555 25,243,185 26,459,740 55,718,353 
รายจ่ายประจํา  502,597 16,694,604 17,197,201  
รายจ่ายลงทุน  713,958 8,548,581 9,262,539  
  
วาระที่ 3.4  เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสบิวัน 
  สรุปเรื่อง 

1. ตามที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
เป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแก้ไข
ในร่างหลักเกณฑ์และวิธีการฯ และแบบประเมินฯ  โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการปรับแก้ตามมติของที่
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว ดังน้ี 

1.1  หลักและวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
 

หลกัและวิธีการประเมินเดิม หลกัและวิธีการประเมินทีป่รบัแก ้
 ๑. เม่ือผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับแต่งต้ังครบ

กําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหนึ่งร้อย
แปดสิบ วัน  ให้ จัดทํ าเอกสารเพื่ อประกอบการ
พิ จ า รณ าป ร ะ เมิ น ก า รท ด ล อ งป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 (๑) ความคิดริเริ่มในการบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน/แผนดําเนินงาน 
 (๒) การขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ แสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
    (๓) การวิเคราะห์ขุดแข็ง จุดอ่อน ของวิทยาลัย
ชุมชน และภาระงานท่ีต้องทําตลอดวาระการดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
 

๑. เมื่อผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับแต่งต้ังพ้น
กําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหน่ึงร้อย
แปดสิบวันแล้ว ให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 
 (๑)  ผู้ อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เป็น

๒ .  ให้ ส ภ า ส ถ า บั น วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 
 (๑ ) ผู้ อํ านวยการสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน  เป็น
ประธานกรรมการ
 (๒ ) ผู้ที่ ผู้ อํานวยการสถาบัน วิทยาลัยชุมชน



๑๒ 

หลกัและวิธีการประเมินเดิม หลกัและวิธีการประเมินทีป่รบัแก ้

ประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง 
จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 (๓) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ
 (๔) ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็น
เลขานุการ 
 
 
       โดยผู้ อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะ
แต่งต้ังเจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันจํานวนไม่เกินสอง
คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

มอบหมาย จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เป็น
กรรมการ 
 (๔) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงเลือกกันเอง 
จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด ซ่ึง
สภาวิทยาลัยชุมชนเลือก  จํานวนหนึ่ งคน  เป็น
กรรมการ 
 
 (๖) ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็น
เลขานุการ 
  โดยผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันจํานวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

๒. ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ตาม
แบบประเมินที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด โดย
ต้องดําเนินการและเสนอผลการประเมินต่อสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ครบกําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน 
 ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการประเมินให้แล้ว
เส ร็ จ ภ าย ใน กํ าห น ด เวล าต าม วรรค ห น่ึ ง  ใ ห้
คณะกรรมการเสนอขอขยายเวลาการประเมินต่อสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนอีกสามสิบวัน 

๓. ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ตามแบบ
ประเมินที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด ทั้งนี้ 
คณะกรรมการประเมินอาจสืบหาข้อมูลจากบุคคลรอบ
ข้าง เช่น สภาวิทยาลัยชุมชน ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วน
ราชการและชุมชนในจังหวัด เป็นต้น เพื่อนํามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมิน โดยต้องดําเนินการและเสนอ
ผลการประเมินต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
 ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
เสนอขอขยายเวลาการประเมินต่อสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนอีกสามสิบวัน 
 

๓ . ผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านการทดลอง
ปฏิ บั ติหน้าที่ จะต้องมีผลการประเมินไม่ ตํ่ากว่า 
“ระดับดี” โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทํา
ไว้กับสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป 
 ก รณี ที่ ไม่ ผ่ า น ก า รท ด ล อ งป ฏิ บั ติ ห น้ าที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ให้พ้นจากตําแหน่ง 

๔. ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่จะต้องมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่า “ระดับดี” โดย
ให้ยึดถือและปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนต่อไป 
 กรณีที่ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน ให้พ้นจากตําแหน่ง 
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1. ภาวะผูน้ํา 
1.๑ การบริหารงานภายในองคก์ร 
     (๑) การบรหิารงานบุคลากร 
     (๒) การบรหิารการเงินและงบประมาณ 
     (๓) การบรหิารงานวิชาการและการจัดการศึกษา 
     (๔) การพฒันาองค์กรใหส้อดคล้องกับหลักการ ปรัชญาของ
วิทยาลัยชุมชน 
๑.๒ การทํางานร่วมกบัสภาวทิยาลยัชุมชน 
     (๑) นํานโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชมุชนไปสู่การ
ปฏิบัติ 
     (๒) รับผิดชอบงานและปฏิบัติตามมติของสภาวิทยาลัย
ชุมชน 
     (๓) รว่มมือกับสภาวิทยาลัยชุมชนในการพฒันาและแก้ไข
ปัญหาการดําเนนิงานของวทิยาลัยชุมชน 
๑.๓ การทํางานร่วมกบัสถาบนัวทิยาลยัชุมชน 
     (๑) การนํานโยบายของสถาบันวิทยาลัยชมุชนมาเป็น
หลักการในการบริหารงาน 
     (๒) การใหค้วามร่วมมือในการขับเคล่ือนแผนงานไปสู่การ
บรรลุเป้าหมาย 
     (๓) จัดระบบการรายงานผลงานตามที่สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนตามกําหนด 
๑.๔ มนษุยสัมพันธแ์ละการสร้างเครือข่าย 
     (๑) มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้เกิด
ความร่วมมือกบัองค์กรอื่น 
     (๒) มีแนวทาง/ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เปน็ประโยชน์สูงสุด
ในการจัดการศึกษา 
     (๓) ปฏิบัติตนเหมาะสมและอุทิศเวลาต่อส่วนรวมเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั้งภายในและภายนอก 

1. สมรรถนะในการบรหิารงาน 
    1.๑ การบริหารงานภายในองคก์ร 
          1.1.1 การบริหารงานบคุลากร คือ  
                   (๑) มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ  
                   (๒) มีการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับ
งาน  
                   (๓) มีการส่ือสารให้บุคลากรมีความ
เข้าใจ 
                       เป้าหมายรว่มกัน  
                   (๔) มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้
อย่าง 
                       เหมาะสม  
                   (๕) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
                       เพื่อยกระดบัคุณภาพงาน  
                   (๖) มีการสร้างขวัญกําลังใจ และ
พัฒนา 
                       บุคลากรอยา่งเหมาะสม  
                   (๗) มีการกํากบั ติดตาม และ
ประเมินผล  
                        การทํางานอย่างตอ่เนื่อง 
          1.1.2 การบริหารการเงินและงบประมาณ 
คือ  มีความระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ เงิน
รายได้ ดว้ยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามระเบียบและ
กฎหมาย 
          1.1.3 การบริหารงานวิชาการและการจัด
การศกึษา คือ  
                   (๑) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
คุณภาพ  
                       การศึกษา  
                   (๒) มีการฝึกอบรม  
                   (๓) มีการให้บริการทางวิชาการ ให้ได้ 
                        ตามมาตรฐาน 

          1.1.4 การพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับ
หลักการ ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชน 
           1.1.5 ผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ที่
แสดงต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน ในระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา 

     ๑.๒ การทาํงานร่วมกบัสภาวทิยาลยัชุมชน 
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           (๑) มีการเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ต่อสภาวิทยาลัยชุมชน 

           (๒) รับผิดชอบงานและนํานโยบายของสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปสู่การปฏิบัติ ด้วยความม ี
มนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกันเป็นอย่างดี 
           (๓) ร่วมมือกับสภาวิทยาลัยชุมชนในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชน 

     ๑.๓ การทาํงานร่วมกบัสถาบนัวทิยาลยัชุมชน 
           (๑) การนํานโยบายของสถาบันวทิยาลัย
ชุมชนมาเป็นหลักการในการบริหารงาน 
           (๒) การให้ความร่วมมือในการขับเคล่ือน
แผนงานไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

           (๓) จดัระบบการรายงานผลงานตามที่
สถาบันวิทยาลัยชุมชนตามกําหนด 
     ๑.๔ มนุษยสัมพนัธแ์ละการสร้างเครือขา่ย 
            (๑ ) มีการส่ือสาร  ประชาสัมพันธ์ และ
ประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เพื่อ
เกิดความร่วมมือในการขับเคล่ือนแผนการทํางานให้
ประสบความสําเร็จ 

            (๒) มแีนวทาง/ใช้ทรพัยากรในชุมชนให้เป็น
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา 
             (๓) ปฏิบัติตนเหมาะสม มีอุดมการณ์และ
เจตคติที่ดีต่อวิทยาลัยชุมชน มีจิตสาธารณะ เสียสละ
และพร้อมให้บริการผู้อื่น เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอก 

2. กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
    ๒.1 กลยุทธ์ในการบริหารคน 
          (๑) มีเทคนิคและวิธีการในการจัดบุคลากรให้เหมาะสม
กับงาน 
          (๒) มีการสร้างขวัญ กําลังใจ และพัฒนาบุคลากร 
          (๓) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อยกระดับ
คุณภาพงาน 
          (๔) มีวิธีการส่ือสารให้บุคลากรในองค์กรมีเป้าหมาย
ร่วมกัน 
    2.๒ กลยุทธ์ในการบริหารงาน 
          (๑) มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอย่าง
เหมาะสม 
          (๒) มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบตามภารกิจ 
          (๓) มีกระบวนการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัต ิ

2. ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
     ๒.๑ หลักนิติธรรม คือ ยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการบริหารงาน 
     ๒.๒ หลักคุณธรรม คือ ปฏิบัติตนเองและสร้าง
ค่านิยมให้กับบุคลากรในองค์กร ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร และ
ความมีระเบียบวินัย 
     ๒.๓ หลักความโปร่งใส คือ มีระบบและกลไกการ
ทํางานที่ตรงไปตรงมา สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
และตรวจสอบได้ 
 
 
     ๒.๔ หลักการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้
บุคลากรและชุมชน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
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    ๒.3 การนําแผนเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
          (๑) มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนําแผนไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
          (๒) มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และท้องถิ่นในการขับเคล่ือนแผนให้ประสบ
ความสําเร็จ 
          (๓) มีกลไกการบริหารกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ
          (๔) มีกระบวนการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัต ิ
          (๕) การกํากับ ติดตามแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ

วิทยาลัยชุมชน 
     ๒.๕ หลักความรับผิดชอบ คือ มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ อย่างดียิ่ง และพร้อมที่จะปรับปรุง
แก้ไขได้ทันท่วงที 
     ๒.๖ หลักความคุ้มค่า คือ บริหารทรัพยากรที่มี
อยู่โดยยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า 

  
 (๒)  การกําหนดระดับ  (Scale) ของการประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  ซึ่ ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนท่ีผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่า “ระดับดี” หรือ 
คะแนนเฉล่ีย๓.๐๑ ขึ้นไป ดังน้ี 

 คะแนนเฉล่ีย ตํ่ากว่า ๑.๐๐   หมายถึง ปรับปรุง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.๐๑ – ๒.๐๐ หมายถึง พอใช้ 
  คะแนนเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐ หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย ๓.๐๑ – ๔.๐0 หมายถึง ดี 
  คะแนนเฉล่ีย ๔.๐1 – ๕.๐0 หมายถึง ดีมาก 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหลักและวิธีการประเมิน และแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน แล้วมีข้อแก้ไขดังน้ี 

 1. ข้อ 1.1.2 “การบริหารการเงินและงบประมาณ คือ มีความระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ เงินรายได้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามระเบียบและกฎหมาย”แก้ไขเป็น “การบริหารการเงินและ
งบประมาณ คือ มีการใช้จ่ายเงินตรงตามแผนงาน ระยะเวลา และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต”  
 2. ข้อ 1.1.3 “การบริหารงานวิชาการและการจัดการศึกษา คือ (1) มีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (2) มีการฝึกอบรม (3) มีการให้บริการทางวิชาการให้ได้ตามมาตรฐาน” แก้ไขเป็น  
“การบริหารงานวิชาการและการจัดการศึกษา คือ มีการบริหาร กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาในรูปแบบ
วิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับพันธกิจของอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง” 

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักและวิธีการประเมิน และแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และมอบให้สถาบันไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทําเป็นระเบียบหรือ
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
 

วาระที่ 3.5 เรื่อง การรับทราบรายช่ือประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตาก สมุทรสาคร ตราด   
                            อุทัยธานี และบุรีรัมย์ 

  สรุปเรื่อง 



๑๖ 

ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ได้มีมติเห็นชอบรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตาก สมุทรสาคร ตราด อุทัยธานี 
และบุรีรัมย์ น้ัน  วิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเลือก
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานสภาวิทยาลัย ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๕ วรรคสาม เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึง เพ่ือเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ังเป็น
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน รายละเอียดประวัติผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบวาระท่ี
นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว สรุปได้ดังน้ี 

 
วิทยาลัยชุมชน รายชื่อผูท้รงคณุวุฒทิีเ่สนอตอ่สภาสถาบนัเพื่อแต่งตัง้

เป็นประธานสภาวิทยาลัยชมุชน 
สงขลา นายประเสริฐ   แก้วเพ็ชร   
ตาก นายบัญญัติ  พุ่มพันธ์ 
สมุทรสาคร นายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ 
ตราด นายอมฤทธ์ิ   พูลสวัสด์ิ 
อุทัยธานี นายเผด็จ  นุ้ยปรี 
บุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย  สุปิงคลัด 

 
มติ   ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่ง
แต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ 3.6   เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
   สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีนายชุมพล พรประภา เป็นประธานกรรมการ 
ซึ่งได้ดําเนินการสรรหาตามข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ แล้วผลการสรรหาที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ 
นายฌัชชภัทร พานิช เป็นผู้เหมาะสมที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาผลการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนน่านแล้ว มีมติชะลอการเห็นชอบการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านออกไปก่อน จนกว่าผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารการยืมเงินระหว่างผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านกับประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
น่านจะแล้วเสร็จ  และให้นําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกคร้ัง น้ัน  

นายฌัชชภัทร พานิช ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอถอนตัวออกจากการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และขอลาออกจากการเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ทั้งน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาแต่งต้ังให้ นายอนุชา มูลมัย คุณวุฒิ บธ.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การบัญชี) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยาลัยชุมชนตาก ให้เป็นผู้รักษา
ราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านแทน นายฌัชชภัทร พานิช ต้ังแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเวลา
ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  



๑๗ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบการขอถอนตัวของ นายฌัชชภัทร พานิช จากการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน  
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 

 สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน  

๒๕๕๙ ได้มีมติแต่งต้ัง (๑) นายยุทธนา  พรหมณี  ครูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
(๒) นายทิวากร  เหล่าลือชา ครูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นกรรมการ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจําน้ัน เน่ืองจาก นายยุทธนา พรหมณี  ได้รับคัดเลือกให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา ต้ังแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทําให้ต้องดําเนินการเลือกกรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา แทนตําแหน่งที่ว่างลง 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย 
ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจํา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้จัดประชุมผู้แทนผู้สอนประจําของแต่ละ
วิทยาลัย เพ่ือเลือกผู้แทนเป็นกรรมการสภาสถาบัน เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือเลือกผู้แทนจํานวน
หน่ึงคน เป็นกรรมการสภาสถาบัน โดยวิธีลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายพล เสาะสุวรรณ ผู้สอน
ประจําวิทยาลัยชุมชนยะลา ทําหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา จึงเห็นสมควร
รายงานผลการเลือกผู้แทนผู้สอนประจําต่อสภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ังต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายพล เสาะสุวรรณ ผู้สอนประจําวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภา
สถาบันลงนามคําสั่งแต่งต้ัง ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน     

วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
   ด้วยผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางความร่วมมือในการรับผู้สําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรอนุปริญญา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยภัฏสงขลา   และข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการดําเนินการจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
สถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ 



๑๘ 

พ.ศ. 2559 ข้อ 6 การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศให้สภา
สถาบันเป็นผู้อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่งร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันดังกล่าวแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้ 
   ในการน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมกันในการสนับสนุน 
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
การร่วมกันพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดทําร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน โดยมีวัตถุประสง การให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ ระยะเวลา การบอกเลิก และการแก้ไขข้อตกลง ดังรายละเอียดเอกสารที่
นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว และเพ่ือให้เป็นไปตามอํานาจของสภาสถาบัน และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วย
การดําเนินการจัดการศึกษาและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ และสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2559  จึงเห็นควรเสนอ (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต่อที่ประชุมพิจารณา และเห็นชอบให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ต่อไป 
 

   การพิจารณา 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนส่งเสริม

ความเข้มแข็งด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  มีข้อเสนอแนะว่า 
ข้อตกลงความร่วมมือมีกําหนดระยะเวลา ๔ ปี ดังน้ัน ควรมีการกําหนดรอบระยะเวลา ให้สอดคล้องกับรอบ
การศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

 1. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. เห็นชอบให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ว่าด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
วาระที่ 4.3  เรื่อง การจัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการดําเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ 
                            อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทํา

ข้อมูลประกอบการจัดทําข้อเสนอการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) และส่ง
ข้อมูลให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 น้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ดําเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการจัดทําร่างยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (University Reprofile 
Template) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยขอความร่วมมือให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งประชุมร่วมกับผู้บริหาร 
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือระดมความคิดเห็นในการกําหนดยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของแต่ละวิทยาลัย
ชุมชน และใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีได้จัดทําและอยู่ระหว่าง
ดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577) ร่าง



๑๙ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) แผนงานในภารกิจระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 
2579) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 การจัดร่างยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในแต่ละประเด็นเป็นการ
นําข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ประกอบการเสนอข้อมูลต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือนําไปใช้
ประกอบการจัดทําข้อเสนอการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ จําแนกตามประเด็นดังต่อไปน้ี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในประเด็นเก่ียวกับ Profile ประเภท
สถาบัน ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และ(ร่าง) โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ Reprofile ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้แก่  
1. เหตุผล/ความจําเป็นในการ Reprofile 
2. ลักษณะการตอบสนองเพ่ือผลักดันนโยบายการ Reprofile ในภาพรวมของสถาบัน 
3. การให้บริการทางวิชาการต่อพ้ืนที่ชุมชน/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่สถาบันอุดมศึกษา

ต้องการลงไปช่วยพัฒนา และเร่ืองที่ต้องการพัฒนา 
4. จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของสถาบัน Profile (ปัจจุบัน พ .ศ .2559) กับ หลัง 

Reprofile (พ.ศ. 2574) จําแนกตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. ข้อมูลที่เก่ียวข้องของสถาบันอุดมศึกษา Profile (ปัจจุบัน พ.ศ.2559) และ หลัง 
Reprofile (พ.ศ. 2574) ข้อมูลทั่วไปด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และพ้ืนที่
บริการ และหลักสูตรที่เปิดดําเนินการจําแนกตามระดับการศึกษาและประเภทหลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตรใหม่ที่
คาดว่าจะเปิด หลักสูตรที่คาดว่าจะยุบเลิก จํานวนนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาและประเภทหลักสูตร  
สัดส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้ สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ : งานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้
สังคม : อ่ืน ๆ 

6. ข้อมูลแผนงาน/กิจกรรม/โครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
นโยบายการ Reprofiling สถาบันอุดมศึกษา (ช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2574) จําแนกเป็น การพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

7. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่สร้างความร่วมมือหรือบูรณาการการทํางานร่วมกัน 
ภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาระดับอ่ืนหรือสังกัดอ่ืน ๆ ภาครัฐอ่ืน ๆ  ภาคเอกชน 
และระหว่างประเทศ 

8. สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)/
กระทรวงศึกษาธิการ/รัฐบาล ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ข้อมูลการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

(University Reprofile Template) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ประเด็นที่ควรกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

1. ความเข้าใจเก่ียวกับความจําเป็นและอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศของการดําเนิน
ธุรกิจที่มีผลต่อการปรับตัว/ปรับหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน อาทิ การประกอบธุรกิจผ่านระบบ online การ



๒๐ 

จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ online โดยเฉพาะจังหวัดที่การเดินทางลําบาก เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

2. บทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการตอบโจทย์เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ เช่น digital-
economy กับการเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาของจังหวัดที่เป็นที่พ่ึงของคนท่ีพลาดโอกาสในการวางฐานรากให้
สามารถเข้ากับ digital-economy โดยไม่ลืมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้ังเดิม นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายที่
เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

3. กรณีที่กรรมการมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ขอให้แจ้งที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือประสานกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ (ร่าง) แบบฟอร์ม 
การปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (University Reprofile Template) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยกรรมการอาจเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 
วาระที่ 4.4  เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   
                            พังงา ยโสธร ปัตตานี นราธิวาส ระนอง ยะลา มุกดาหาร สตูล และพิจิตร 

สรปุเรื่อง 
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙  

ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  พังงา ยโสธร ปัตตานี  นราธิวาส ระนอง 
ยะลา มุกดาหาร สตูล และพิจิตร โดยคณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า
ด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก ผู้สมควรได้รับ
การแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พังงา ยโสธร ปัตตานี  นราธิวาส ระนอง ยะลา มุกดาหาร 
สตูล และพิจิตร เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ได้รับการสรรหา
เป็นสภาวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 10 แห่ง รายละเอียดรายช่ือ พร้อมประวัติผู้ได้รับการสรรหาฯ ดัง
เอกสารประกอบวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว สรุปได้ ดังน้ี 

๑. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๑๒ คน รวมท้ังผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเดิม จํานวน ๙ คน  

๒. วิทยาลัยชุมชนพังงา มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๑๑ คน รวมทั้งผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาเดิม จํานวน ๖ คน  

๓. วิทยาลัยชุมชนยโสธร มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๑๒ คน รวมท้ังผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธรเดิม จํานวน ๔ คน  

๔. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๑๒ คน รวมท้ังผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเดิม จํานวน ๘ คน  

๕. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๑๒ คน รวมทั้งผู้ อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเดิม จํานวน ๗  คน  

๖. วิทยาลัยชุมชนระนอง มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน 11 คน รวมทั้งผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนองเดิม จํานวน 7 คน  



๒๑ 

๗. วิทยาลัยชุมชนยะลา มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน 12 คน รวมท้ังผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาเดิม จํานวน 5 คน 

๘. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน 12 คน รวมทั้งผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเดิม จํานวน 6 คน 

๙. วิทยาลัยชุมชนสตูล มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน 12 คน รวมท้ังผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลเดิม จํานวน 5 คน 

๑๐. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน 12 คน รวมท้ังผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเดิม จํานวน 7 คน 

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน พังงา ยโสธร ปัตตานี  นราธิวาส ระนอง ยะลา มุกดาหาร สตูล และพิจิตร และให้กรรมการที่ได้รับ
ความเห็นชอบเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงและเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานสภาวิทยาลัย
ชุมชนต่อไป 
 
วาระที่ 4.5 เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชมุชน แม่ฮ่องสอน สระแก้ว และสงขลา 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีคําสั่ง ที่ ๔๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ที่ ๕๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน สระแก้ว และสงขลา เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
น้ัน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนท่ีเก่ียวข้องแล้ว มีมติเสนอรายช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
แม่ฮ่องสอน คือ นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว คือ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล และ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา คือ นายนิยม ชูช่ืน รายละเอียดผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 3 แห่ง 
ดังเอกสารแนบท้ายวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

ทั้งน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความจําเป็นต้องขอความห็นชอบให้ขยายเวลาการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาจากเดิมถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 
เน่ืองจากในการดําเนินการประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ป่วยกะทันหัน จึง
ไม่สามารถประชุมคณะกรรมการตามกําหนดการเดิมได้ และได้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3 
จากวันที่ 26 มกราคม 2560 เป็นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 

การพิจารณา 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน สระแก้ว 
และสงขลา แล้วมีประเด็นข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. การพิจารณารายช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนท่ีมี
อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ควรคํานึงถึงข้อจํากัดด้านสุขภาพที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร ดังน้ัน 
ที่ประชุมจึงเสนอให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ควรผ่านการ
ตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน



๒๒ 

ต่อไป ทั้งน้ี ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) เพ่ือ
กําหนดรายละเอียดรายการที่จําเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพ  

2. ควรมีการศึกษา/กําหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ของ
ผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาทิ การโยกย้าย/หมุนเวียนดังเช่น สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาจากเดิมถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 

2. เห็นชอบให้แต่งต้ังบุคคลที่มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

๒.๑ นายคมสนั คูสินทรัพย์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๒.๒ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

๒.๓ นายนิยม ชูช่ืน ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา  
3. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามสังเกตของท่ีประชุมประเด็นเก่ียวกับการตรวจ

สุขภาพสําหรับผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุเกิน 65 ปี และศึกษา/กําหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career path) ของผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเสนอที่ประชุมทราบต่อไป 

 
วาระที่ 4.6  เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 

 สรุปเรื่อง 
๑. พระราชบัญญั ติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ .ศ . 2558 มาตรา 20 ได้กําหนดให้มี 

สภาวิชาการ ประกอบด้วย (1) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการสถาบัน (2) กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในและภายนอกสถาบัน โดยจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและ 
การดําเนินงานของสภาวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ออกข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 
สภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน โดยมีนายถนอม อินทรกําเนิด เป็นประธานกรรมการสรรหา  

4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดําเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนดังกล่าว 
ประกอบมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และได้
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกของสถาบัน จํานวน ๑๔ คน เรียงลําดับรายช่ือตามตัวอักษร ดังน้ี 

(๑) รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  นันทบุตร   
(๒) ศาสตราจารย์ครองชัย  หัตถา 
(๓) รองศาสตราจารย์ดารณี   อุทยัรัตนกิจ 



๒๓ 

(๔) รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ 
(๕) รองศาสตราจารย์ประเทือง  ภูมิภัทราคม 
(๖) รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรตัน์ภร  
(๗) รองศาสตราจารย์ไพโรจน์  สถิรยากร 
(๘) รองศาสตราจารย์รังสรรค์  ประเสริฐศรี 
(๙) รองศาสตราจารย์วิเชียร  ชุติมาสกุล 
(๑๐) รองศาสตราจารย์ศรุติ  สกุลรตัน์ 
(๑๑) ศาสตราจารย์สัญชัย  จตุรสทิธา 
(๑๒) รองศาสตราจารย์อธิคม  ฤกษบุตร   
(๑๓) ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ 
(๑๔) รองศาสตราจารย์อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ  

  
 การพจิารณา 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกสถาบัน  โดยคัดเลือกจํานวน ๗ รายช่ือ เรียงตามลําดับตัวอักษร ดังน้ี 

(1) รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ 
(2) รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรตัน์ภร  
(3) รองศาสตราจารย์ไพโรจน์  สถิรยากร 
(4) รองศาสตราจารย์รังสรรค์  ประเสริฐศรี 
(5) รองศาสตราจารย์วิเชียร  ชุติมาสกุล 
(6) รองศาสตราจารย์ศรุติ  สกุลรตัน์ 
(7) ศาสตราจารย์สัญชัย  จตุรสทิธา 

     
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกสถาบัน จํานวน ๗ รายช่ือ เรียงตามลําดับตัวอักษร ดังน้ี 

(1) รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ 
(2) รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรตัน์ภร  
(3) รองศาสตราจารย์ไพโรจน์  สถิรยากร 
(4) รองศาสตราจารย์รังสรรค์  ประเสริฐศรี 
(5) รองศาสตราจารย์วิเชียร  ชุติมาสกุล 
(6) รองศาสตราจารย์ศรุติ  สกุลรตัน์ 
(7) ศาสตราจารย์สัญชัย  จตุรสทิธา 

เพ่ือสถาบันจะได้ดําเนินการเพ่ือเลือกประธานและเสนอนายกสภาสถาบันลงนามแต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ 4.7  เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคล 
                            ภายในสถาบัน 
 สรุปเรื่อง 



๒๔ 

๑. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระ
การดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงานของสภา
วิชาการ พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กําหนดองค์ประกอบ และวิธีการได้มาซึ่งสภาวิชาการ ดังน้ี 

“ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันแต่งต้ังสภาวิชาการ จํานวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย 
(๑)  กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการสถาบัน 
(๒)  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน ประกอบด้วย 

ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนจํานวนหน่ึงคน และผู้แทนผู้สอนประจําจํานวนหน่ึงคน  
(๓) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบันซึ่งสําเร็จ

การศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง หรือเป็นผู้ที่
ประสบความสําเร็จจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนา
คุณภาพชีวิต หรือด้านอ่ืน ๆ จํานวนไม่เกินแปดคน ในจํานวนนี้ให้มีผู้แทนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวนหน่ึงคน” 

“ข้อ ๑๒ ให้สํานักงานสถาบันจัดให้มีการประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยเลือกผู้แทนจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยวิธีลงคะแนนลับ 

ให้สํานักงานสถาบันรายงานผลการเลือกผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยต่อสภาสถาบันเพ่ือ
แต่งต้ังต่อไป” 

“ข้อ ๑๓ ให้วิทยาลัยชุมชนจัดให้มีการประชุมผู้สอนประจํา เพ่ือเลือกผู้แทนผู้สอนประจําของ
วิทยาลัยจํานวนหน่ึงคน โดยวิธีลงคะแนนลับ 
 ให้สํานักงานสถาบันจัดให้มีการประชุมผู้แทนผู้สอนประจําแต่ละวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง 
เพ่ือเลือกผู้แทนจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยวิธีลงคะแนนลับ   
 ให้สํานักงานสถาบันรายงานผลการเลือกผู้แทนผู้สอนประจําต่อสภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ัง
ต่อไป” 

๒. สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดให้มีการประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เมื่อ 
วันจันทร์ที่  ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เพ่ือเลือกผู้แทนจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดย 
วิธีลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ทําหน้าที่
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

๓. สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการจัดให้มีการประชุมผู้สอน
ประจํา เพ่ือเลือกผู้แทนผู้สอนประจําของวิทยาลัย จํานวนหน่ึงคน โดยวิธีลงคะแนนลับ 

๔. สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมผู้แทนผู้สอนประจําของแต่ละวิทยาลัย เพ่ือ
เลือกผู้แทนเป็นกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือเลือกผู้แทนจํานวนหน่ึงคน เป็น
กรรมการสภาวิชาการ โดยวิธีลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายโยธิน บุญเฉลย ผู้สอนประจําวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ทําหน้าที่กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน ผู้แทนผู้สอน
ประจํา 

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
แต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน ดังน้ี 

1. นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ทําหน้าที่กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 



๒๕ 

2. นายโยธิน บุญเฉลย ผู้สอนประจําวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ทําหน้าที่กรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน ผู้แทนผู้สอนประจํา 
เพ่ือสถาบันวิทยาลัยชุมชนจักได้ดําเนินการเสนอนายกสภาสถาบันลงนามแต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ 4.8  เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 

สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งต้ัง
นางเกษร ปะลาวัน คุณวุฒิ กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) ตําแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ต้ังแต่
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน และครบกําหนดระยะเวลาในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ น้ัน เน่ืองจากขณะน้ีอยู่ระหว่างการสรรหาเพ่ือให้ได้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลตามองค์ประกอบก่อนจึง
จะเสนอรายช่ือกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคนเป็นกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ดังน้ัน ระหว่างน้ีจึงเห็นควรแต่งต้ังให้ นางเกษร ปะลาวัน คุณวุฒิ กศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์) ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ต่อไปอีก  
 

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งต้ังให้ นางเกษร ปะลาวัน เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระที่ 5.1  เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง และอายุของผู้อํานวยการ

วิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
 สืบเน่ืองจากการพิจารณาเรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุมมีข้อสังเกต
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งและอายุของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนว่า เน่ืองจาก
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 40 ได้กําหนดว่า “ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระ 
การตําแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้” โดยไม่กําหนดจํานวนวาระ  ทําให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
สามารถดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองได้หลายวาระ ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีการกําหนดให้ผู้บริหารดํารง
ตําแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถโยกย้าย/หมุนเวียนไปดํารงตําแหน่งที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ ที่ประชุมจึง
เสนอแนะว่า เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี
เทียบเคียงได้กับมาตรฐานการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จึงขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เก่ียวกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้มี
ความเหมาะสมต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาแนวทางการปรับปรุงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้มีความเหมาะสมต่อไป  
 
วาระที่ 5.2 เรื่อง การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 



๒๖ 

 สืบเน่ืองจากการพิจารณารายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 
5/2559 ให้ทบทวนมติ เรื่อง การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรณีเห็นชอบให้แต่งต้ัง นาย
ศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็น “...ดํารงตําแหน่งรักษาราชการ
แทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน” น้ัน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ให้
ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้หารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว มีข้อพิจารณาว่า การ
แต่งต้ัง นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการแต่งต้ังตาม
คุณสมบัติที่กําหนดของข้อกฎหมาย จึงมิได้เป็นการรักษาราชการแทน  
 อย่างไรก็ตาม ประธานให้ข้อมูลว่า เน่ืองจาก นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ได้รับการสรรหาดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ซึ่งจะเสนอที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4.5 ดังน้ัน การปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนของ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ซึ่งจะแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนสระแก้ว และต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน อีก 1 ตําแหน่ง 
ควรมีความชัดเจนในประเด็นเก่ียวกับ การจ่ายค่าตอบแทนและเงินประจําตําแหน่ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  และการปฏิบัติหน้าที่ ๒ ตําแหน่งในคราวเดียวกันสามารถทําได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งน้ี 
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า การแต่งต้ังให้ นายศิระพจต์ 
จริยาวุฒิกุล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วที่จะมีผลในคร้ังน้ี จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ซึ่งเป็นประเด็นที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องนําไปพิจารณาแนว
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ดังน้ัน ที่ประชุมจึงขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือข้อกฎหมายกับนัก
กฎหมายให้เกิดความรัดกุม และรอบคอบ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการต่อไป  
   
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแต่งต้ังให้
เป็นรักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนของ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการต่อไป   
 
เลิกประชุมเวลา ๑7.3๐ น.  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ 
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร  
ผู้จดรายงานการประชุม 
 

นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


