
    

รายงานการประชุม 
สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ ๑/๒๕61 
วันอังคารที่ 9 มกราคม ๒๕61 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(นางอรสา  ภาววิมล แทน) 
3. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายอุดร ตันติสุนทร  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
9. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ แทน) 
10. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

  (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์   
  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน) 

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

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
3. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 
 
 

 
 



    

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. นายนําชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
6. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นางสาวทวนทัศน์ นิลดํา สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นางสาวสุธิมา เทียนงาม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.๐๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
วาระที ่1.1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

ประธานแจ้งว่า สืบเน่ืองจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 
รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือถึงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือช้ีแจง
รายละเอียดของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแล้วน้ัน จากการพบปะกับ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วว่าหลักการดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานอุดมศึกษา 
และผ่านการรับรองจาก ก.พ.แล้ว  ซึ่งท่านรับจะพิจารณาเรื่องน้ีต่อไป จึงขอให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนติดตามผลการพิจารณาด้วย และเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาทุก ๆ 
หลักสูตร โดยเฉพาะในเรื่องสื่อการเรียนสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 



    

วาระที่ 1.1.2 เรื่อง หลักสตูรพัฒนาบคุลากรและผูบ้ริหารวิทยาลยัชุมชน 
ประธานแจ้งว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร

วิทยาลัยชุมชน (รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน) เพ่ือส่งเสริมบุคลากรภายในให้เตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ตําแหน่งบริหารของวิทยาลัยชุมชนและในสํานักงานสถาบันด้วย 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที ่1.2 เรื่องทีเ่ลขานกุารแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1  เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลยัชุมชนในชว่งเดือน 

      พฤศจิกายน 2560 –  มกราคม 2561 

  สรปุเรื่อง 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 ที่ผ่านมาดังน้ี 
  1. งานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2 หลักสูตร คือ   

1.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ระหว่างวันที่ 
7 - 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน 
การทุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และให้ความรู้เก่ียวกับแนวทางการป้องกันปราบปรามการทุจริต มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 120 คน ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรของสํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง   

1.2 โครงการพัฒนาการเป็นผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 12 – 16 
ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนตราด ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการสรรหาใหม่จํานวน 8 จังหวัด คือ แพร่ น่าน มุกดาหาร อุทัยธานี ระนอง สตูล และ
นราธิวาส เพ่ือเรียนรู้หลักการและระบบบริหารจัดการในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน 

2. งานด้านการสรรหาผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน 
 2.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  ครั้งที่
1/2560 ได้มีประกาศรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561 และการสรรหา
จะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2561 
 2.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ครั้งที่ 
1/2560 ได้มีประกาศรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 3 – 22 มกราคม  2561 และการสรรหาจะแล้วเสร็จใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
 3.  พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
  วิทยาลัยชุมชนน่าน แพร่ และสระแก้ว ได้จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕8 – 2559  และมีผู้สําเร็จการศกึษาเข้ารับอนุปริญญาบัตร จํานวน 545 คน  

3.1 วิทยาลัยชุมชนน่าน  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖0 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
จังหวัดน่าน โดยมีนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร เป็นประธานในพิธีฯ 

3.2 วิทยาลัยชุมชนแพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันประชารักษ์
พิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ โดยมีนางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธี 

3.3 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศานิตย์ นาคสุขศรี ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นประธานในพิธี 



    

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.2  เรื่อง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังผู้สอนประจําให้ 

ดํารงตําแหน่งอาจารย์ชํานาญการ อาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ 
และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... 

  สรุปเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๐ พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการขอกําหนดชื่อตําแหน่งทางวิชาการ มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชนแล้ว มีมติดังน้ี  

1.1 เห็นชอบให้ช่ือตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชนเป็น
อาจารย์ โดยมี ๕ ระดับ คือ 

(๑)  อาจารย์เช่ียวชาญพิเศษ 
(๒)  อาจารย์เช่ียวชาญ 
(๓)  อาจารย์ชํานาญการพิเศษ 
(๔)  อาจารย์ชํานาญการ 
(๕)  อาจารย์ 

1.2 ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ โดยมีนายถนอม อินทรกําเนิด กรรมการสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน ให้สอดคล้องกับ
บริบทของวิทยาลัยชุมชน และเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  2. คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีนายถนอม  
อินทรกําเนิด เป็นประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  
จริยานุกูล นายนําชัย กฤษณาสกุล และข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลฯ ของ ก.พ.อ. แล้ว
ได้ปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลฯ ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน รวมถึงกําหนดคําจํากัดความ แบบประเมินต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน โดย
เทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. แต่เน่ืองจากมีรายละเอียดของงานจํานวนมาก จึงให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๖๑ เพ่ือสรุป 
ผลการดําเนินการ  
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งต้ังผู้สอนประจําให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ชํานาญการ  อาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เช่ียวชาญ 
และอาจารย์เช่ียวชาญพิเศษ ในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... แล้ว เสนอแนะว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนควร



    

จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะ 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ประกาศต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.3  เรื่อง บัญชีรายละเอียดผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

  สรปุเรื่อง 
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๐  มีข้อเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ อํานวยการและ 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า การเสนอแต่งต้ังผู้ อํานวยการและการแต่งต้ัง 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กํากับ ดูแล และดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยได้สรุปบัญชีรายละเอียดผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับ
การแต่งต้ังแล้ว  
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเสนอแต่งต้ังรองผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนเพ่ิมเติม พอสรุปได้ดังน้ี 

๑. การเสนอแต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัย เป็นอํานาจของผู้อํานวยการวิทยาลัย 
ตามความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  
กําหนดให้ “รองผู้อํานวยการนั้น ให้ผู้อํานวยการสถาบันแต่งต้ังโดยคําแนะนําจากผู้อํานวยการวิทยาลัย” และ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  มีมติให้แต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัยไม่เกิน
จํานวน ๓ คน โดยกําหนดเป็นบุคคลภายใน ๒ คน และบุคคลภายนอก ๑ คน น้ัน ถึงแม้จะไม่ใช่อํานาจของ
สภาวิทยาลัย แต่การเสนอแต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัย ที่ประชุมเสนอแนะว่า ควรเสนอให้สภาวิทยาลัย
รับทราบ 

๒. ควรมีการกําหนดกรอบภารกิจที่รับผิดชอบของรองผู้อํานวยการวิทยาลัยทั้ง 3 คน ให้
ชัดเจนเพ่ือให้การบริหารงานเป็นระบบมากขึ้น เช่น ด้านบริหาร หรือ ด้านวิชาการ เป็นต้น  

3. กรณีวิทยาลัยชุมชนท่ีมีข้อจํากัด ไม่สามารถแต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัยได้ครบทั้ง 3 
ตําแหน่ง เน่ืองจากไม่มีข้าราชการ ตําแหน่งครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ที่ประชุมเสนอแนะว่า อาจแต่งต้ัง
ข้าราชการตําแหน่งครู วิทยฐานะชํานาญการ ที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนเพื่อเตรียม
เข้าสู่ตําแหน่งบริหารเมื่อมีคุณสมบัติครบต่อไป 

4. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรเตรียมผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน  โดยอาจจัด
หลักสูตรเอง หรือส่งเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของหน่วยงานอ่ืนเพ่ือสร้างเครือข่ายการทํางานของผู้บริหารใน
อนาคตต่อไป 
 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 



    

วาระที่ 1.2.4  เรื่อง ยุทธศาสตร์การศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 4 ปี  
                             (พ.ศ. 2561 – 2564)   

สรุปเรื่อง 
1. ตามท่ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้ประชุม

หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
และได้มีบัญชาให้วิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทําข้อมูลเก่ียวกับยุทธศาสตร์การศึกษา
วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะ 5 ปี และประเด็นนโยบายที่ต้องดําเนินการเร่งด่วนในปี  
พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุนในเชิงนโยบายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ น้ัน 
วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ระดมความคิดเห็นสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร และบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่จัดทํายุทธศาสตร์การศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเด็นเชิง
นโยบายเร่งด่วนฯ เสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2560  

2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)  ได้สั่งการให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนบูรณาการ
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 พิจารณา 
และที่ประชุมมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะก่อนเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (คปต.) ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ต่อไป  ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เสนอเรื่อง
ต่อ สกอ. พิจารณาแล้วมีความเห็น/ข้อเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดําเนินการ 2 ประเด็น คือ  
(1) ทบทวนตัวช้ีวัดและเพิ่มตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (2) เห็นสมควรสนับสนุนการขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในพ้ืนที่ฯ 
ส่วนรายการลงทุนเห็นสมควรชะลอ โดยให้ส่วนราชการเสนอเป็นคําของบประมาณในปี พ.ศ. 2562  

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นําเสนอรายงานความก้าวหน้าเรื่องดังกล่าว พร้อมกับ
ความเห็น/ข้อเสนอแนะของ สกอ. ต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนบูรณาการ
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 
พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอ คปต. พิจารณาใน 3 ประเด็น รายละเอียดดังข้อ 4  

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ สกอ. พิจารณาเสนอเรื่องต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ความเห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุม คปต. ซึ่งกําหนดจะประชุม
ในเดือนมกราคม 2561 พิจารณาใน 3 ประเด็นข้างต้น ประกอบด้วย (1) ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (2) ให้ความเห็นชอบ
ให้นําเสนอต่อ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ใช้งบกลางจัดสรรงบประมาณให้แก่วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สําหรับจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในพ้ืนที่ฯ เพ่ือทดแทนอัตราที่รอบรรจุตามกรอบอัตรากําลังที่ว่างอยู่ 
ในปี พ.ศ. 2561 จํานวน 22 อัตรา ในวงเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)  (3) ให้ความ
เห็นชอบในหลักการให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 สําหรับ
รายการลงทุนตามความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

5. สกอ . ได้กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนํา 
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ที่ได้



    

ปรับปรุงตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ เสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือทราบและหรือให้ข้อเสนอแนะ
ก่อน และ สกอ.จะได้นําเสนอต่อ คปต. เพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ดังน้ี  

๑. ควรเพ่ิมเติมข้อมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาที่เป็นเชิงคุณภาพให้เห็นภาพที่
ชัดเจนย่ิงขึ้น เช่น การสร้างอาชีพ การมีรายได้เพ่ิมขึ้น การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าถึง
การศึกษาเพ่ิมขึ้นและสามารถยกระดับการพัฒนาตนเองได้ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการพิจารณา
ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

๒. ควรเพ่ิมเติมกลยุทธ์ด้านการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาและการเสริมสร้าง 
การเรียนรู้สําหรับเยาวชนในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๓. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ควรพิจารณาจากทุกส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อ 
สกอ. และกระทรวงศึกษาธิการตามลําดับต่อไป   
 
วาระที่ 1.2.5  เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา  
                              (University Governance Programme : UPG) 
  สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2560 ได้เห็นชอบข้อเสนอเก่ียวกับแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาและเห็นชอบใน
หลักการให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติในการจัดหลักสูตร 
ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเข้าใจบทบาทใน
การทําหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือ
แลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับธรรมาภิบาลในการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัย เช่น การบริหารเงินและทรัพย์สิน การเปิดหลักสูตร การบริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 
 ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือเข้ารับอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยมีการจัดอบรม ทั้ง 3 รุ่น ดังน้ี  

1. รุ่นที่ 1 (จังหวัดขอนแก่น) ระหว่างวันที่ 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2561  
2. รุ่นที่ 2 (กรุงเทพมหานคร) ระหว่างวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561  
3. รุ่นที่ 3 (สงขลา) ระหว่างวันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2561  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และขอให้กรรมการสภาสถาบันที่สนใจแจ้งความจํานงที่สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 



    

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่ 11/2560 และรบัรองรายงานการประชุม (วาระลบั) 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12
ธันวาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ งได้เวียนแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 11/2560 และรับรองรายงานการประชุม (วาระลับ) 
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม
(วาระลับ) โดยให้แก้ไขในรายนามกรรมการผู้มาประชุมให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กล่าวคือเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้อยู่ร่วมในการประชุมวาระลับ 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

ตามที่ สภาสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน  ได้มีการประชุมพิจารณาและมีม ติ เก่ียวกับ 
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ น้ัน  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหนา้โครงการวิทยาลัยชุมชนคณุธรรม 
  - ถอนวาระ - 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พจิารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
  สรุปเรื่อง 

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน การประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน แทนตําแหน่งที่ว่างลง จํานวน ๑ ตําแหน่ง   

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีประกาศ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกสถาบัน ระบุให้มีการรับสมัคร และการเสนอรายช่ือจากกรรมการสภาสถาบัน สํานักงาน
สถาบัน และวิทยาลัย  ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  – วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ปรากฏว่ามีผู้ ย่ืนใบสมัครจํานวน ๓ คน และมีผู้ได้รับการเสนอช่ือ จํานวน ๑๓ คน สํานักงานสถาบันได้
ตรวจสอบแล้ว มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ รวมจํานวน ๑๕ คน ขาดคุณสมบัติ ๑ คน เน่ืองจาก
ได้รับการเสนอช่ือเกินกําหนดระยะเวลาตามประกาศฯ  

3. สํานักงานสถาบันดําเนินการตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ จัดให้มีการประชุมนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง และกรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัย และผู้แทน



    

ผู้สอนประจํา เพ่ือเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน จํานวนหน่ึงรายช่ือ  
ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

4. ที่ประชุมตามข้อ ๒ ได้พิจารณาดําเนินการ ดังน้ี  
 4.๑ องค์ประกอบของผู้มาประชุม ประกอบด้วย 

(๑) นายกสภาสถาบัน 
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้อํานวยการสถาบัน  
(๓) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ นายพงษ์เดช   

ศรีวชิรประดิษฐ์ 
(๔) กรรมการสภาสถาบันผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ได้แก่ นายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ 
(๕) กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ 
(๖) กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้สอนประจํา ได้แก่ นายทิวากร เหล่าลือชา และ 

นายพล  เสาะสุวรรณ 
จึงครบองค์ประกอบ และครบองค์ประชุมจาก ๑๑ คน มาประชุม ๙ คน 

4.๒ การคัดเลือก  
(๑) ที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือและเข้ารับ 

การสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน เห็นชอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
๑๕ คน ขาดคุณสมบัติ ๑ คน ตามท่ีสํานักงานสถาบันเสนอ 

(๒) ที่ประชุมพิจารณาความใน มาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดว่าผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันต้องมาจากผู้มีประสบการณ์
ทํางานเกี่ยวกับองค์กรชุมชน หรือมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านเกษตรศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  การบริหารงานบุคคล  การศึกษา  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือสาขาอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี และข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. 2558 

(๓) ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนเสียงเพ่ือคัดเลือก โดยวิธีลงคะแนนลับ  
(๔) ผลการลงคะแนนลับ ที่ประชุมมีมติรับรองผลให้ นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์ 

เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน และให้เสนอสภาสถาบันพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
สถาบันแล้ว เห็นชอบนางสาวจิรณี  ตันติรัตนวงศ์ เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
สถาบัน 
 



    

มติ ที่ประชุมเห็นชอบนางสาวจิรณี  ตันติรัตนวงศ์ เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน และสถาบันดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต่อไป ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่จะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
วาระที่ 4.2 เรื่อง ผลการวิเคราะห์ภาระงานและกรอบอัตรากําลังของส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้กําหนดส่วนราชการในสํานักงานสถาบัน แบ่งเป็น ๖ กอง ๑ หน่วยตรวจสอบภายใน 
ในวิทยาลัยชุมชน แบ่งเป็น ๒ สํานัก ๑ ศูนย์ฯ และเห็นชอบให้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงานสถาบัน และ
ส่วนราชการในสํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน  

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๕๙ มีมติเก่ียวกับการกําหนดโครงสร้างตําแหน่งของบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
  ๒.๑ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ให้เสนอ ก.พ.อ. เพ่ือเห็นชอบกําหนดช่ือตําแหน่ง 
วิทยาจารย์ วิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ วิทยาจารย์เช่ียวชาญ และวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ 
  ๒.๒ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้เสนอ ก.พ.อ. เพ่ือเห็นชอบกําหนดช่ือตําแหน่งและ
เทียบเท่า ดังนี้ 
   (๑) ตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ได้แก่ 
    (๑.๑) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เทียบเท่าตําแหน่งอธิการบดี 
    (๑.๒) รองผู้ อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เทียบเท่าตําแหน่งรอง
อธิการบดี 
    (๑.๓) ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เทียบเท่าตําแหน่งคณบดี 
    (๑.๔) รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เทียบเท่าตําแหน่งรองคณบดี 
   (๒) ตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ  
    (๒.๑) สํานักงานสถาบัน ได้แก่ 
     (๒.๑.๑)  ผู้ อํ านวยการสํ า นั กงานสถาบัน  เที ยบ เท่ า ตํ าแห น่ ง
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
     (๒.๑.๒)  ผู้อํานวยการกอง  
    (๒.๒) วิทยาลัยชุมชน ได้แก่ 
     (๒.๒.๑)  ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ เทียบเท่าผู้อํานวยการกอง 
     (๒.๒.๒)  ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ เทียบเท่าผู้อํานวยการกอง 
     (๒.๒.๓)  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เทียบเท่าผู้อํานวยการกอง 
   (๒.๓) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ให้เสนอ 
ก.พ.อ. เพ่ือเห็นชอบให้นําประเภทตําแหน่ง ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ที่ ก.พ.อ.
กําหนดไว้แล้วมาใช้ 
  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ได้แจ้งมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ดังกล่าวไปยังคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามท่ี ก.พ.อ.แต่งต้ัง 
โดยมีนายบุญปลูก ชายเกตุ เป็นประธาน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว ดังน้ี 



    

3.1 ตําแหน่งประเภทวิชาการ ขอให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังเข้าสู่ตําแหน่งฯ เพ่ือที่จะพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาในคราวเดียวกัน 

 กรณีน้ี สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม  ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเรื่องที่เก่ียวข้องแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอน
ประจําในวิทยาลัยชุมชนเป็น อาจารย์ อาจารย์ชํานาญการ อาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เช่ียวชาญ และ
อาจารย์เช่ียวชาญพิเศษ และให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ โดยมีนายถนอม อินทรกําเนิด กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังเข้าสู่ตําแหน่งฯ ให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

3.2 ตําแหน่งประเภทบริหาร  
  (1 ) ตํ าแห น่ งผู้ บ ริห ารที่ มี วาระ  คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบ
แล้ว  

(2) ตําแหน่งผู้บริหารท่ีไม่มีวาระ ขอให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนวิเคราะห์ภาระ
งานและกรอบอัตรากําลัง ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. เพ่ือเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป 

  กรณีน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เชิญผู้เช่ียวชาญจากสํานักงาน ก.พ. และมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙, ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙, ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙,  
๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ๗ มีนาคม ๒๕๖๐, ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐,  
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐, ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ รวมจํานวน ๑๑ ครั้ง เพ่ือวิเคราะห์ภาระงานเป็นรายช้ินงาน และกรอบอัตรากําลัง  

4. ตําแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ  
 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่  

๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนนํามาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด มาใช้กําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบให้การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงได้มีคําสั่งแต่งต้ัง
ข้าราชการในสํานักงานสถาบันให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด และได้แจ้ง
คําสั่งดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว 

5. ในการน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเสนอผลการวิเคราะห์ภาระงานและกรอบ
อัตรากําลัง เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและจะได้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป 

 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาผลการวิเคราะห์ภาระงานและกรอบอัตรากําลังของส่วนราชการใน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1. ควรดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงนโยบายการลดอัตรากําลังข้าราชการของส่วน

ราชการ 



    

2. ควรแจกแจงภาระงานในส่วนสํานักงานสถาบันและวิทยาลัย และกําหนดเนื้องานให้มี
ความชัดเจนระหว่างส่วนที่เป็นผู้กํากับ กับส่วนที่เป็นผู้ปฏิบัติและให้ครอบคลุม ครบถ้วนของกลุ่มบุคคลทุก
ประเภทตามท่ีกําหนดไว้พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และนําไปใช้เพ่ือการพิจารณา
กําหนดอัตรากําลังคนให้เหมาะสม 

3. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดจํานวนอัตรากําลังและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน สําหรับบางตําแหน่งอาจใช้วิธีการ Outsource 

4. การปรับวิธีการ ลดขั้นตอนให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

5. ควรมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่เก่ียวกับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจ และหน่วยพัฒนานวัตกรรมและเพ่ือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากวิทยาลัยชุมชน 

6. ควรมีการหมุนเวียนการทํางานของบุคลากรและผู้บริหารระหว่างหน่วยงานใน
สํานักงานสถาบัน และระหว่างสํานักงานสถาบันกับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. เห็นชอบให้เสนอผลการวิเคราะห์ภาระงานที่เกิดขึ้นในระยะแรกไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยให้คงจํานวนอัตรากําลังเดิม และไม่เพ่ิมจํานวนอัตรากําลัง 

2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงผลการวิเคราะห์ภาระงาน ให้เป็นไปตามข้อ 
เสนอแนะของที่ประชุมต่อไป 
 
วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชมุชนหนองบัวลําภู และยะลา 
  สรปุเรื่อง 

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ 55/๒๕๖๐ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู และคําสั่งที่ 56/2560 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยทั้งสองจังหวัดมี 
นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  
 2. คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูและยะลา ได้ดําเนินการ 
สรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 แห่ง ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องที่กล่าวไว้แล้ว จากการ
พิจารณาการนําเสนอวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ ๕ ด้าน คือ ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการบริหาร และความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน รวมทั้งการสืบประวัติเชิงลึก ด้านประวัติส่วนตัว เช่น บุคลิกลักษณะ ความซื่อสัตย์ 
ประวัติครอบครัว ด้านประวัติการศึกษา ด้านประสบการณ์การทํางาน เป็นต้น คณะกรรมการฯ มีมติเป็น 
เอกฉันท์ให้  
  2.๑ นายสายศิลป์ สายืน อายุ 56 ปี คุณวุฒิ กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) เป็นผู้เหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู 
  2.๒ นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช อายุ 47 ปี คุณวุฒิ สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)  
วท.ม. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) เป็นผู้เหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนยะลา  
 



    

3. การเสนอขอขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูและยะลา 
  3.1 ความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดให้ “การสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับการแต่งต้ังจากสภาสถาบัน” 
  3.2 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูและยะลา ได้รับ
การแต่งต้ังเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะครบกําหนด 60 วัน ในวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖๐  
  3.3 การดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูแล้วเสร็จในวันที่ 
20 ธันวาคม 2560 และการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาแล้วเสร็จในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 แห่ง แต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก จึงขอความ
เห็นชอบเพื่อให้ขยายเวลาในการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 แห่ง ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 
๒๕๖๐  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูและ
ยะลา ถึงวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 2. เห็นชอบให้แต่งต้ังบุคคลที่มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

 2.1 นายสายศิลป์ สายืน ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู  
 2.2 นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
 
วาระที่ 4.4 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 สรุปเรื่อง 
 1. ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน กําหนดให้มีการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับแต่งต้ังครบกําหนดเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๖๐ และจะครบกําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ๑๘๐ วัน  
ในวันที่ 12 มกราคม ๒๕๖๐ ดังน้ัน จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นไปตาม
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
 

  การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ดังน้ี 
  ๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน     เป็นประธานกรรมการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล   เป็นกรรมการ 
  (ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลยัชุมชนมอบหมายจํานวนหน่ึงคน)  
 



    

๓. นายเสรี พิมพ์มาศ      เป็นกรรมการ 
(ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน)  

๔. นายกมล ภู่ประเสริฐ     เป็นกรรมการ 
 (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน)  
๕. ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล     เป็นกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จํานวนหน่ึงคน)  
๖. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   เป็นเลขานุการ 

และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ 
นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ดังน้ี 
  ๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน     เป็นประธานกรรมการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล   เป็นกรรมการ 
  (ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลยัชุมชนมอบหมายจํานวนหน่ึงคน)  

๔. นายเสรี พิมพ์มาศ      เป็นกรรมการ 
(ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน)  

๕. นายกมล ภู่ประเสริฐ     เป็นกรรมการ 
 (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน)  
๖. ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล     เป็นกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จํานวนหน่ึงคน)  
๗. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   เป็นเลขานุการ 

และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 
 

วาระที่ 4.5 เรื่อง การขอแก้ไข ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท  
                               และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
  สรุปเรื่อง 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560  
มีมติเห็นชอบข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของ 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2560 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า 
มีความคลาดเคลื่อนของความข้อ 3 แห่งข้อบังคับดังกล่าว คือ 

ข้อความเดิม “ครุยวิทยฐานะผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา เป็นเสื้อคลุมโปร่ง 
สีขาวผ่าอกตลอด มีสํารดผ่าตลอดซ้ายและขวา ชายเสื้อ และรอบขอบที่ปลายแขน พ้ืนสํารดทําด้วยสักหลาด 
สีฟ้าเข้มกว้างสิบเซนติเมตร เว้นระยะขอบนอกศูนย์จุดห้าเซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้างหน่ึงจุดห้าเซนติเมตร 
เว้นระยะหนึ่งเซนติเมตร มีแถบสักหลาดสีแดงเข้มกว้างสองเซนติเมตร อยู่กึ่งกลางสํารดหน้าอก  
เข็มวิทยฐานะมีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง ส่วนพ้ืนหลังตัวอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงยาสีทอง ติดบนสํารดข้างซ้ายของหน้าอก ” 

แก้ไขเป็น “ครุยวิทยฐานะผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา เป็นเสื้อคลุมโปร่งสีขาว
ผ่าอกตลอด มีสํารดผ่าตลอดซ้ายและขวา ชายเสื้อ และรอบขอบท่ีปลายแขน พ้ืนสํารดทําด้วยสักหลาด 



    

สีฟ้าเข้มกว้างสิบเซนติเมตร เว้นระยะขอบนอกศูนย์จุดห้าเซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้างหน่ึงจุดห้าเซนติเมตร 
เว้นระยะหนึ่งจุดห้าเซนติเมตร มีแถบสักหลาดสีแดงเข้มกว้างสามเซนติเมตร อยู่ก่ึงกลางสํารดหน้าอก  
เข็มวิทยฐานะมีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง ส่วนพ้ืนหลังตัวอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงยาสีทอง ติดบนสํารดข้างซ้ายของหน้าอก”  

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ 
ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....   
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ประธานกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2561 ในระหว่างวันที่ 
1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดอุทัยธานี และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑7.3๐ น. 
   
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                  
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                          นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


