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รายงานการประชุม 

สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 1/๒๕62 

วันอังคารที่ 22 มกราคม ๒๕62 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

        (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์) 
8. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

        (นางกนกพรรณ อ่อนนุช แทน) 
9. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ แทน) 
10. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ    กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 
12. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
13. นายอัศวยุช เทศอาเส็น  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
14. นายเจริญชัย วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
4. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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3. นายนําชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
6. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นางสาวทวนทัศน์ นิลดํา สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นายสุภาค ย้ิมอาจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นายสดายุ ทองพรม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นางสาวมะวะดี ศรีพลอย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วาระที่ 1.1.1  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... อยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งร่าง
พระราชบัญญัติฯ ได้กําหนดให้มีการจัดการศึกษาทั้งระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาให้ประชาชน ดังน้ัน
วิทยาลัยชุมชน ต้องเร่งปรับปรุงด้านหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และขับเคลื่อนงานในด้านต่าง ๆ 
ให้เป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1  เรื่อง พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) 
 

 สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 135 ตอนที่ 112 ก ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 โดยยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2558  และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน “ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจ
ได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้” 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 1.2.2  เรื่อง การรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
                              ผู้แทนภาคเอกชน 
 

 สรปุเรื่อง 
1. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี 6/2561 เรื่อง แต่งต้ังกรรมการสภาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้แต่งต้ังนายสุรพล โอภาสเสถียร เป็นกรรมการ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน น้ัน  

2. เน่ืองจาก นายสุรพล โอภาสเสถียร กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชน ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เน่ืองจากมีภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในด้านอ่ืน ๆ เป็นจํานวนมากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุมได้เสนอแนะว่า  เพ่ือให้การสรรหากรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับ

ความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีแนวทางเพ่ือเป็นการ 
จูงใจให้ผู้สนใจเข้ามาเป็นกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทนตําแหน่งที่ว่างลงต่อไป 
 
วาระที่ 1.2.3  เรื่อง แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระยะ ๕ ปี 
                          (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
 

  สรุปเรื่อง 
๑. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ กําหนดว่า 

คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังน้ี (๑) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจน
ตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ 
ความถนัดและความต้องการจําเป็นพิเศษของบุคคลน้ัน (๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมท้ังการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล และในมาตรา ๘ กําหนดให้สถานศึกษาในทุก
สังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจํานวนที่เหมาะสม   
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะทํางานจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการ และวิชาชีพสําหรับนักศึกษา
พิการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะทํางานฯ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  สรุปได้ ดังน้ี 



๔ 

 
แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ มาตราการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

แผนงาน/โครงการ
สําคัญ 

ก ล ยุ ท ธ์ ท่ี  ๑  
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า /
บ ริ ก า ร ท า ง
วิ ช า ก า ร แ ก่ ค น
พิการ 
 

เป้าประสงค์ท่ี 1  
คนพิการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาโดยเข้า
ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษาต่ํา
ก ว่ า ป ริ ญ ญ า ใ น
วิทยาลัยชุมชน 
 

มาตราการ 
๑. เปิดรับคนพิการเข้า
เรียนร่วมกับนักศึกษา
ปกติในระดับอนุปริญญา 
๒ .  เปิดสอนหลักสูตร
อนุปริญญาท่ีเหมาะสม
กับคนพิการ 
๓ .  เปิดสอนหลักสูตร
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ท่ี
เหมาะสมกับคนพิการ 
 

ตัวชี้วัด 
๑ . จํ า น วนนั ก ศึ กษ า
พิการ ท่ี เ รี ยน ร่ วมกับ
นั ก ศึ ก ษ า ป ก ติ ใ น
วิทยาลัยชุมชน 
๒ . จํ า น วนหลั ก สู ต ร
อนุปริญญาท่ีมีนักศึกษา
พิการเข้าเรียน 
๓ . จํ า น วนหลั ก สู ต ร
ป ร ะ ก า ศนี ย บั ต ร ท่ี มี
นักศึกษาพิการเข้าเรียน 

แผนงาน/โครงการ
สําคัญ 
๑ . วิ ท ย า ลั ยชุ ม ชน
สํ า ร ว จ คน พิ ก า ร ท่ี
ต้องการศึกษาระดับ
อ นุ ป ริ ญ ญ า แ ล ะ
ประกาศนียบัตรใน
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
๒ .  วิทยา ลัยชุมชน
ประกาศรับนักศึกษา
พิการ เพ่ือเรียนร่วม
ระดับอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 
๓ . วิ ท ย า ลั ยชุ ม ชน
จัดบริการวิชาการเพ่ือ
เพ่ิมทักษะชีวิต/อาชีพ
แ ก่ ค น พิ ก า ร แ ล ะ
ผู้ดูแลในชุมชน 

เป้าประสงค์ท่ี 2 คน
พิการและผู้ดูแลได้รับ
ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง
วิชาการเ พ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
มีงานทํา 

มาตราการ 
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตและการมี
งานทําให้กับคนพิการ 

ตัวชี้วัด 
จํ านวนคนพิการและ
ผู้ ดูแลคนพิการท่ีเข้าถึง
บ ริ ก า ร ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพชี วิตหรือการ
ส่งเสริมอาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี 2 จัดสิ่ง
อํ า น ว ย ค ว า ม
ส ะ ด ว ก สํ า ห รั บ
นักศึกษาพิการ 
 

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์  : 
นักศึกษาพิการได้รับ
ก า ร อํ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกจากวิทยาลัย
ชุมชน 
 

มาตราการ 
๑. ปรับสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับคนพิการ  
๒. จัดหาส่ิงอํานวยความ
สะดวกและบริการให้แก่
นักศึกษาพิการ 
 

ตัวชี้วัด 
๑ . จํ า น ว น วิ ท ย า ลั ย
ชุมชนมีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมกับคนพิการ 
๒ . จํ า น ว น วิ ท ย า ลั ย
ชุ ม ช น ท่ี มี สิ่ ง อํ า น ว ย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ แ ก่
นักศึกษาพิการ 

แผนงาน/โครงการ
สําคัญ 
๑ .  วิทยา ลัยชุมชน
ปรับสภาพแวดล้อม
ให้ เหมาะสมกับคน
พิการ  
๒ .  วิทยา ลัยชุมชน
จัดหาส่ิงอํานวยความ
สะดวกและบริการ
ให้แก่นักศึกษาพิการ 
 

  

 ประเด็นข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุมเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนกําหนดนโยบายสนับสนุนและจัดทําแผนการจัด

การศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น ด้านอาคารสถานที่ (ทางลาด) สื่อการเรียน 
การสอน และครูผู้สอน เป็นต้น 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
 
   



๕ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2561  
                         เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖๑  
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันอังคารที่ 11 
ธันวาคม 2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ 12/2561  
  
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖๑  
โดยไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ) ครั้งที่ 12/2561  
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

  สรปุเรื่อง 
 ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัย ชุมชน  ไ ด้มีการประชุมพิจารณาและมีมติ เ ก่ียวกับ 
การดําเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

      ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 1 ฉบับที่ปรับปรุง      
      ตามร่างหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้ฯ 

 

  สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2561 พิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วมีความเห็นว่า เพ่ือให้
การใช้จ่ายเงินรายได้มีประสิทธิภาพ และคํานึงถึงการใช้จ่ายอย่างประหยัด ที่ประชุมจึงมีมติ (1) ให้ชะลอการ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 1 และ (2) มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนและจัดทําหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินรายได้ในแต่ละประเภท/รายการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายรายหัว การจัด
ความสําคัญของประเภทค่าใช้จ่าย เป็นต้น ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงการใช้จ่ายอย่างประหยัด และประเด็นเชิงนโยบายของ
สภาสถาบันที่กําหนดให้การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการศึกษาแบบ online เพ่ือลด
ปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา เป็นความสําคัญลําดับแรก น้ัน 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการตามมติของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุม
ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นําเสนอที่ประชุม ดังน้ี 

1. จัดทําร่างหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน และแจ้งหวิทยาลัยชุมชนทบทวนและปรับปรุงแผนการใช้



๖ 

 
จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ข้อเสนอแนะ ให้เป็นไปตาม
ร่างหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้ฯ ที่กําหนด รายละเอียดร่างหลักเกณฑ์ฯ ดังเอกสารที่นําเสนอต่อที่ประชุม
แล้ว 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมและตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง) ให้เป็นไปตามร่าง
หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนข้างต้น นําเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณากลั่นกรองฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 แล้วมีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง) ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงฯ โดยสรุป ดังน้ี 

 2.1 รายรับรวมทั้งสิ้น จํานวน  80,649,911.32 บาท (แปดสิบล้านหกแสนสี่หมื่น
เก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) จําแนกเป็น 

(1) รายรับสะสมคงเหลือจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของ
วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 63,381,840.32 บาท (หกสิบสามล้านสามแสนแปดหมื่นหน่ึง
พันแปดร้อยสี่สิบบาทสามสิบสองสตางค์) 

(2) ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยชุมชน  
20 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 17,268,071 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

 2.2 วงเ งินที่คํานวณตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกําหนดให้สามารถใช้ไ ด้   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เท่ากับวงเงินประมาณการรายรับปีปัจจุบันและร้อยละ 60 ของเงินรายได้สะสม) รวม
ทั้งสิ้น วงเงิน 55,297,175 บาท (ห้าสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

 2.3 ประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น  27,040,413.60 บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้านสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสามบาท 
หกสิบสตางค์) ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายรับปีปัจจุบัน ร้อยละ 56.59 แต่ยังอยู่ในวงเงินที่สามารถใช้ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกําหนด (คิดเป็นร้อยละ 48.90 ของวงเงินที่สามารถใช้ได้) จําแนกเป็น 

(1) ร้อยละ 64.59 เป็นรายจ่ายประจํา รวมวงเงินทั้งสิ้น 17,464,525 บาท  
(สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยย่ีสิบห้าบาทถ้วน)  
 
ลําดบั รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
 รวมทั้งหมด 17,464,525.00  100.00 

ก ประเภทงบดําเนนิงาน   
 1. การบรหิารกิจการทั่วไป   
 1.1 กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายสภา

สถาบัน 

อยู่ในรายการรายจ่ายลงทุนค่าครุภัณฑ์สําหรับการ
ปรับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5,171,509.40 บาท 

 1.2 โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับการพัฒนาครู 
บุคลากร กรรมการสภาวิทยาลัย หรือผู้บรหิารของ
วิทยาลัย 

2,248,660.00   12.88  

 1.3 รายการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการให้บริการห้องสมุด และ
ห้องพยาบาล 

159,120.00   0.91  



๗ 

 
ลําดบั รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 

 1.4 ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน/ค่าเช่าครุภัณฑ์ /
ค่าตอบแทนผูค้วบคุมงาน/การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

2,311,875.00   13.24  

 1.5 ค่าตอบแทนผู้สอน 39,510.00   0.23  
 1.6 การประชาสัมพันธ์/กิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับการ

นําเสนอผลการดําเนินงานของวิทยาลัยสู่สาธารณะ 
595,000.00   3.41  

 2. การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ วิชาชพี    
 - โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
308,000.00   1.76  

 3. สนบัสนุนการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม    
 - โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับการบริการ

วิชาการร่วมกับจังหวัด หรือหน่วยงานในพ้ืนที่ 
325,000.00  

 
 1.86  

 4. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา    
 4.1 การจัดงานปฐมนิเทศ/ไหว้ครู/ปัจฉิมนิเทศ 1,385,355.00   7.85  
 4.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3,068,180.00   17.95  
 4.3 การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 1,640,995.00   9.40  
 4.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก   400,000.00  2.29 
 4.5 การจัดงานแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน 
- - 

 5. ค่าสาธารณูปโภค   
 - ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่า

อินเทอร์เน็ต 
4,930,000.00  

 
28.23 

 6. รายจ่ายตามเง่ือนไข หรือวัตถุประสงค ์ - - 
จ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเปน็ต่อการดาํเนินการของสถาบัน - - 

 
(2) ร้อยละ 35.41 เป็นรายจ่ายลงทุน รวมวงเงินทั้งสิ้น 9,575,888.60 

บาท (เก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
ลําดบั รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
 รวมทั้งหมด 9,575,888.60 100 

ข รายจ่ายประเภทงบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์   
 1.   ครุภัณฑ์การศึกษา ตามนโยบายสภาสถาบนัในการ

ปรับโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5,171,509.40  54.01 

 2.  ครุภัณฑ์การศึกษา 355,290.00  3.71 
 3.  ครุภัณฑ์สาํนักงาน 2,974,089.20  31.06 
ค รายจ่ายประเภทงบลงทนุ ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง   

 



๘ 

 
ลําดบั รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 

 1. ค่าจ้างออกแบบรูปรายการ 615,000.00 6.42 
 2. รายการใหม่   460,000.00  4.80 
ง รายจ่ายเพื่อสมทบค่าครภุณัฑ์ ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง - - 
จ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเปน็ต่อการดาํเนินการของสถาบนั - - 

 
 2.4 วงเงินสํารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ

รายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอต้ังวงเงิน จํานวน 1,726,807 บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันแปด
ร้อยเจ็ดบาทถ้วน) 

 2.5 วงเงินคงเหลือ เมื่อหักวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ที่ขออนุมัติครั้งที่ 1 จํานวน 
28,767,220.60 บาท แล้ว ยังคงเหลือเงินรายได้ รวม วงเงิน 51,882,690.72 บาท  
 

3. การเปรียบเทียบสัดส่วนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กับแผนใช้จ่ายเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายการ งบประมาณ เงินรายได ้ สดัส่วน 
งปม. เงิน

รายได ้
ประเภทงบดําเนินงาน     
1. การบริหารกิจการทั่วไป     
1.1 กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย
สภาสถาบัน 
หมายเหตุ หมายเหตุ อยู่ระหว่างจัดทําแผนการจัดทําบทเรียน
ออนไลน์ และยังไม่ทราบวงเงิน ++ 

4,000,000++ 
 

- 100% - 

1.2 โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการพัฒนา
ครู บุคลากร กรรมการสภาวิทยาลัย หรือผู้บริหาร
ของวิทยาลัย 

10,000,000 
 

2,248,660 82 18 

1.3 รายการที่ เ ก่ียวเ น่ืองกับการให้บริการ
ห้องสมุด และห้องพยาบาล 

รวมใน 1.2 159,120 - - 

1.4 ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน/ค่าเช่าครุภัณฑ์ /
ค่ า ต อ บ แทน ผู้ ค ว บ คุ ม ง า น / ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

3,026,600 2,311,875 57 43 

1.5 ค่าตอบแทนผู้สอน 130,647,600 39,510 100 - 
1.6 การประชาสัมพันธ์/กิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับ
การนําเสนอผลการดําเนินงานของวิทยาลัยสู่
สาธารณะ 
 
 

    



๙ 

 
รายการ งบประมาณ เงินรายได ้ สดัส่วน 

งปม. เงิน
รายได ้

2. การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพ 510,000 308,000 62 38 
โครงการ/ กิจกรรมที่ เ ก่ี ยว เนื่ อง กับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

รวมใน 1.2    

3. สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 9,500,000 325,000 97 3 
โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับการบริการ
วิชาการร่วมกับจังหวัด หรือหน่วยงานในพ้ืนที ่

    

4. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 1,500,000 6,547,360 19 81 
4.1 การจัดงานปฐมนิเทศ/ไหว้ครู/ปัจฉิมนิเทศ รวมใน 1.2    
4.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมใน 1.2    
4.3 การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร     
4.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก 

รวมใน 1.2    

4.5 การจัดงานแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

รวมใน 1.2    

5. ค่าสาธารณูปโภค 5,692,900 4,930,000 54 46 
ค่ า นํ้ า  ค่ า ไฟ  ค่ า ไปรษณี ย์  ค่ า โทรศัพท์  ค่ า
อินเทอร์เน็ต 

    

6. รายจ่ายตามเง่ือนไข หรือวัตถุประสงค์ - - -  
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินการของ
สถาบัน 

- - - - 

รายจ่ายประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์     
1. ครุภัณฑ์การศึกษา ตามนโยบายสภาสถาบัน
ในการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1,169,400 5,171,509 18 82 

2. ครุภัณฑ์การศึกษา นอกเหนือจากโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10,021,900 3,329,379 75 25 

3. ครุภัณฑ์สํานักงาน 
ร ายจ่ า ยประ เภทงบลงทุ น  ค่ าที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง 

- - - - 

รายจ่ายเพื่อสมทบค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- - - - 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินการของ
สถาบัน 

- - - - 

รายละเอียดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 



๑๐ 

 
การพจิารณา 

  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายให้ข้อคิดเห็น/เสนอต่อการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 1  
ฉบับที่ปรับปรุงตามร่างหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้ฯ สรุปได้ดังน้ี 
  1. หลักเกณฑ์การกําหนดค่าใช้จ่าย มีข้อเสนอแนะในประเด็นเก่ียวกับ (1) ควรกําหนด
วงเงินเป็นช่วงขั้นตํ่า – ขั้นสูง และไม่ควรกําหนดรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น  
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีประสาทอนุปริญญา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นต้น (2) เงินรายได้
ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ควรระบุให้ชัดเจนว่า ให้ใช้หลักเกณฑ์การใช้จ่ายตามผู้ให้ทุน  
  2. ในอนาคตการขับเคลื่อนการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนควรเพ่ิมสัดส่วนจาก 
เงินรายได้มากขึ้น เพ่ือลดการพ่ึงพางบประมาณจากรัฐ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีแนวทางในการหา
รายได้ หรือแสวงหาแหล่งทุนที่จะระดมทรัพยากรจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมขึ้น 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
1. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  2. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 28,767,220.60 
บาท (ย่ีสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยย่ีสิบบาทหกสิบสตางค์) จําแนกเป็น 
    2.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนเสนอ วงเงิน 
27,040,413.60 บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้านสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์)     
       2.2 รายการวงเงินสํารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ 10 ของวงเงิน
งบประมาณรายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอต้ังวงเงิน จํานวน 1,726,807 บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนสองหมื่น
หกพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน 
 
วาระที่ 3.3 เรื่อง  การขอขยายเวลาการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
                             ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
 

 สรปุเรื่อง 
๑. ด้วยนายอุดร ตันติสุนทร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2561  

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑2/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
๒๕๖1 ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แทนตําแหน่งที่ว่างลง จํานวน 1 ตําแหน่ง 

3. ตามความในข้อ 5 วรรคสาม แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กําหนดให้ “การได้มาซึ่งรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
สถาบันตามวรรคหน่ึง ให้สํานักงานสถาบันดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในส่ีสิบหา้วันนับแต่วันที่ผู้ดํารงตําแหน่ง



๑๑ 

 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันพ้นจากตําแหน่ง หรือก่อนครบวาระการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก แล้วแต่กรณี”   

4. นายอุดร ตันติสุนทร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ขอลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ครบ 45 วัน คือวันที่ 28 ธันวาคม 2561  
แต่เน่ืองจากขณะน้ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ระหว่างดําเนินการประกาศรับสมัครและเสนอรายช่ือกรรมการ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 
2562 ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 45 วันตามที่กําหนด 
ดังน้ัน จึงขอความเห็นชอบเพ่ือขยายเวลาในการดําเนินการสรรหา เป็นจํานวนเวลา 60 วัน ( ต้ังแต่วันที่ 29 
ธันวาคม 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
   

  ประเด็นข้อเสนอแนะ 

  ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการสรรหากรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ควรเป็น
บุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ทํางานกับชุมชน และสามารถอุทิศการทํางานให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เต็มที่  
 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบการขยายเวลาการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นจํานวนเวลา 60 วัน ( ต้ังแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 26 
กุมภาพันธ์ 2562) 
 
วาระที่ 3.4 เรื่อง การขอขยายเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 
 

   สรุปเรื่อง 
1. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๖๑ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยมี นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์ 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  
 2. ตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดให้ “การสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับการแต่งต้ังจากสภาสถาบัน”  
 3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และครบกําหนด 
60 วัน ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ แต่เน่ืองจากคณะกรรมการสรรหาฯ แต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก ทํา
ให้การนัดประชุมมีความล่าช้าและขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จึงขอความเห็นชอบเพ่ือให้ขยายเวลาในการดําเนินการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครอีกจํานวน 30 วัน คือ ต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 256๒ 

 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบการขยายเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครอีก
จํานวน 30 วัน คือ ต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 256๒ 
 
 



๑๒ 

 
วาระที่ 3.5  เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
 

  สรุปเรื่อง 
 

1. ตามคําสั่ งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 5๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรน้ัน 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร (นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสด์ิ) ได้ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนดแล้ว มีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 4.51 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร  
 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสด์ิ ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินฯ 

 
วาระที่ 3.6 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และยโสธร 
                             แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
 
 

 สรุปเรื่อง 
1. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และพลเรือตรี 

สมเกียรติ ผลประยูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ลาออกจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 1 ธันวาคม 2561  

2. นางประภาศรี สุฉันทบุตร ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้ลาออกจาก
ตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 
 3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2561 ได้มีมติรับทราบตามข้อ 1 และ ข้อ 2 และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหากรรมการ 
สภาวิทยาลัยชุมชนในตําแหน่งที่ว่างลง  

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

4.1 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย 
จํานวนหน่ึงคน เป็นประธาน 

4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
วิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดน้ันเลือก จํานวนสองคน 
เป็นกรรมการ 

4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน          
ที่สภาสถาบันแต่งต้ัง จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

4.4 ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
บัดน้ี สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และยโสธร ได้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมท่ีสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดน้ัน
เลือก จํานวนสองคน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการในข้อ (2) ดังน้ี  



๑๓ 

 
วิทยาลยัชุมชน กรรมการ (สภาวิทยาลัยเลือก) กรรมการ (สภาวิทยาลัยเลือก) 

ยะลา ดร.บุญสทิธ์ิ ไชยชนะ นายจรญู พรหมสขุ 
ยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน นายสุวัฒน์ จิตต์จันทร ์

ดังน้ัน จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาเสนอรายช่ือในการแต่งต้ัง
เป็นกรรมการตามองค์ประกอบข้อ (1) และข้อ (3)  

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 
และยโสธร แทนตําแหน่งที่ว่างลง ดังน้ี 
 1. เสนอช่ือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และยโสธร  
  (๑) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมาเมธา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และยโสธร 
  เห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
(รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมาเมธา) เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับ
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทําหน้าที่กรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และยโสธร  
 2. เห็นชอบรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดน้ันเลือก จํานวนสองคนเป็น
กรรมการ 

วิทยาลยัชุมชน กรรมการ (สภาวิทยาลัยเลือก) กรรมการ (สภาวิทยาลัยเลือก) 
ยะลา ดร.บุญสทิธ์ิ ไชยชนะ นายจรญู พรหมสขุ 
ยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน นายสุวัฒน์ จิตต์จันทร ์

 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
1.1 คณะกรรมการสรรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา แทนตําแหน่งที่ว่างลง ดังน้ี 

1.1.1 รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็นประธาน 
1.1.2 นายบุญสิทธ์ิ ไชยชนะ   เป็นกรรมการ 
1.1.3 นายจรญู พรหมสุข   เป็นกรรมการ 
1.1.4 ..............................   เป็นกรรมการ 
1.1.5 ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 1.2 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร แทนตําแหน่งที่ว่างลง ดังน้ี 
1.2.1 รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็นประธาน 
1.2.2 นางสาวสิริมา วัฒโน   เป็นกรรมการ 
1.2.3 นายสุวัฒน์ จิตต์จันทร์   เป็นกรรมการ 
1.2.4 ..............................   เป็นกรรมการ 
1.2.5 ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ทั้ ง น้ี มอบใ ห้ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา วิทยาลัย ชุมชน  
(รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมาเมธา) หารือกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นางสีลาภรณ์ บัวสาย) 



๑๔ 

 
เสนอช่ือกรรมการลําดับที่ 1.1.4 และ 1.2.4  โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใน
คําสั่งต่อไป 
 
วาระที่ 3.7 เรื่อง รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายนายสมคิด สายแวว  
                               อุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง (วาระลับ) 
 
วาระที่ 3.8 เรื่อง รายงานการสืบหาข้อเท็จจริงของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2561 มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และมี
ข้อเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี รองรับการนํายุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการบรรจุเรื่องการจัดหลักสูตรทางด้านดิจิทัล การจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ไว้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ ต้องทําแผนงบประมาณรองรับการดําเนินงานในปี  
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป น้ัน 
  1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีคณะที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการและรอง
ผู้อํานวยการสถาบัน  และผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนบุคลากรสํานักงาน
สถาบัน และวิทยาลัยขุมชน เป็นคณะทํางาน ทําหน้าที่พิจารณาจัดทํายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยกําหนดตัวช้ีวัด เป้าหมายผลผลิต และกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และนโยบายเร่งด่วนของ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
ระดับวิทยาลัยชุมชน และการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
ที่กําหนด  
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน รวม 3 ครั้ง และได้จัดทําร่างแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และประเด็นเชิงนโยบายที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้
เสนอแนะไว้ มีสาระสําคัญโดยสรุปนําเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี  
   2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ระยะ 5 ปี : “สถาบันธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน”  
   2.2 พันธกิจ (Mission) : สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ย่ังยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อความ
ต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนําไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยมีพันธกิจดังน้ีคือ (1) 
การจัดการศึกษา (2) การวิจัยและนวัตกรรม (3) การบริการทางวิชาการ (4) การทะนุบํารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 



๑๕ 

 
   2.3 ค่านิยมองค์กร (Core Value) : การมุ่งผลลัพธ์และความเป็นเลิศ  การมีส่วนร่วมที่
มุ่งความสําเร็จ ความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์ในสิ่งที่ทํา ความเป็นผู้นําและสร้างแรงบันดาลใจ 
   2.4 เอกลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (Uniqueness) : สถาบันวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมอย่างย่ังยืน 
   2.5 อัตลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (Identity) : ทํางานเชิงรุก ยึดหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาตนอย่างสมํ่าเสมอ 
   2.6 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  
มีเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ แนวทางดําเนินงาน และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ รายละเอียด
ดังเอกสารท่ีนําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 

  การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) แล้ว เห็นสมควรให้ปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนงานหรือโครงการเชิงนโยบายเร่งด่วนของสภาสถาบัน ใน
ประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน การศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัย
ชุมชน และข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) โดยให้ปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนงานหรือโครงการเชิงนโยบายเร่งด่วนของสภาสถาบัน ในประเด็นเก่ียวกับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน การศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชน และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ 
                              วิทยาลัยชุมชนพังงา 
 
 

 สรปุเรื่อง 
ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน กําหนดให้มีการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับแต่งต้ังครบกําหนดเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน น้ัน 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า นายจํารัส ขนาดผล ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ 1๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจะครบกําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ๑๘๐ วัน  
ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังน้ัน จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ ตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ 
ในประกาศ ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาได้เสนอรายช่ือแล้ว   
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของนายจํารัส 
ขนาดผล ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ดังน้ี 

๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน          เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล     เป็นกรรมการ 

        (ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบนัวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย จํานวนหน่ึงคน)  
 



๑๖ 

 
3. นายประพันธ์ วงศ์พานิช                       เป็นกรรมการ 

              (ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน)  
4. นายปกรณ์ ตันสกุล                             เป็นกรรมการ 

             (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน) 
5. นายสุนทร รักษ์เมือง                            เป็นกรรมการ 

              (ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จํานวนหน่ึงคน)  
6. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล      เป็นเลขานุการ 

โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
วาระที่ 4.3  เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
 

 สรปุเรื่อง 
 

ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๕0/2561 ลงวันที่ ๒1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่งต้ัง นายวิชาพร ชินประพัทธ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ต้ังแต่วันที่ ๑๔ 
สิงหาคม 2561 เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน โดยจะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการสรรหา 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และเพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนยะลามีผู้บริหารกํากับ ดูแลอย่างต่อเน่ือง จึงเห็น
ควรเสนอให้ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ต้ังแต่วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งต้ัง นายวิชาพร ชินประพัทธ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยะลา ต้ังแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)                   
                                  เพื่อการบริหารในกิจการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 สรุปเรื่อง 
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 12 นอกจากเงินที่กําหนด

ไว้ในงบประมาณแผ่นดิน สถาบันอาจมีรายได้และทรัพย์สินดังต่อไปน้ี คือ (๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม 
เบ้ียปรับ ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบัน (๒) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
เงินอุดหนุนอ่ืนที่สถาบันได้รับเพ่ือใช้ในการดําเนินกิจการของสถาบัน (๓) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่
สถาบัน (๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน หรือจากทรัพย์สินของสถาบัน (๕) รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหา
ประโยชน์ (๖) รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน และให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็น
ทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งจัดหารายได้จากการให้บริการ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของส่วนราชการใน
สถาบัน 



๑๗ 

 
2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ออกข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหาร 

เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  ข้อ 11 วรรคสาม ระบุว่า เงินรายได้ของ
วิทยาลัยใด ให้นําไปใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะวิทยาลัยแห่งน้ัน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ของสถาบัน ให้สภาสถาบันสามารถอนุมัติให้นําเงินรายได้ของวิทยาลัยไปใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันใน
กรณีอ่ืนได้ 

3. เน่ืองจากการบริหารจัดการของสํานักงานสถาบัน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยาลัย
ชุมชนทั้ง 20 แห่ง ดําเนินการตามภารกิจในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศ ในแต่ละปีมีวงเงินงบประมาณแผ่นดินเพียงประมาณร้อยละ 7.82 ของ
งบประมาณทั้งหมด ที่ใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งน้ี งบประมาณส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 92.18 จัดสรรให้
วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เพ่ือดําเนินการตามพันธกิจที่นําส่งผลผลิต/โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่กําหนดไว้ ดังน้ัน ในบริหารจัดการในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนจึงมีงบประมาณจํากัด และมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่มีความจําเป็นต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้แก่วิทยาลัย
ชุมชน ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการได้  
  4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นําประเด็นการจัดสรรเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เพ่ือการบริหารในกิจการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าที่ประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เพ่ือขอความร่วมมือวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งจัดสรรเงินรายได้ให้
สํานักงานสถาบันเพ่ือการบริหารในกิจการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
  4.๑ จัดสรรร้อยละ 5 ของเงินรายได้สะสมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยให้วิทยาลัยนําส่ง
สํานักงานสถาบันเพ่ืออุดหนุนในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบุคลากร และการบริหารงานทั่วไปใน
ภาพรวมของสถาบัน 
   4.๒ จัดสรรร้อยละ 3 ของเงินรายได้ประจําปี โดยให้วิทยาลัยนําส่งสํานักงานสถาบัน
ในเดือนตุลาคมของแต่ละปี 
  4.๓ เงินรายได้ที่นําส่ง เป็นเงินรายได้ที่ได้จากการจัดการศึกษา การบริจาค การ
ให้บริการทางวิชาการ การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์หรือรายได้ค่าปรับที่เกิดจากการดําเนินงานโดยใช้
งบประมาณแผ่นดิน ยกเว้นเงินรายได้จากการบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
  4.๔ สํานักงานสถาบันต้องทําแผนการใช้เงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรเป็นรายปีเสนอต่อ 
สภาสถาบันเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยให้ผู้อํานวยการสถาบันมีอํานาจในการอนุมัติและปรับแผนการใช้จ่าย
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งจัดทํารายงานสรุปเสนอสภาสถาบันในทุกสิ้นปี 
  5. สถาบันได้นําประเด็นดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และ
ทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรอง และ
มีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาต่อไป 
 

  ประเด็นข้อเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัย
ชุมชน 20 แห่ง) เพ่ือการบริหารในกิจการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แล้วให้ความเห็นชอบ โดยขอให้๑.๔ 
สํานักงานสถาบันต้องทําแผนการใช้เงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรเป็นรายปีเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือให้ความ
เห็นชอบเช่นเดียวกับวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 
 



๑๘ 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 
20 แห่ง) เพ่ือการบริหารในกิจการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
       ๑.๑ จัดสรรร้อยละ 5 ของเงินรายได้สะสมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยให้วิทยาลัยนําส่ง
สํานักงานสถาบันเพ่ืออุดหนุนในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบุคลากร และการบริหารงานทั่วไปใน
ภาพรวมของสถาบัน 
   ๑.๒ จัดสรรร้อยละ 3 ของเงินรายได้ประจําปี โดยให้วิทยาลัยนําส่งสํานักงานสถาบัน
ในเดือนตุลาคมของแต่ละปี 
   ๑.๓ เงินรายได้ที่นําส่ง เป็นเงินรายได้ที่ได้จากการจัดการศึกษา การบริจาค การ
ให้บริการทางวิชาการ การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์หรือรายได้ค่าปรับที่เกิดจากการดําเนินงานโดยใช้
งบประมาณแผ่นดิน ยกเว้นเงินรายได้จากการบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
   ๑.๔ สํานักงานสถาบันต้องทําแผนการใช้เงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรเป็นรายปีเสนอต่อ
สภาสถาบันเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยให้ผู้อํานวยการสถาบันมีอํานาจในการอนุมัติและปรับแผนการใช้จ่าย
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งจัดทํารายงานสรุปเสนอสภาสถาบันในทุกสิ้นปี 
 2. อนุมัติให้วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง จัดสรรเงินรายได้ให้สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เพ่ือการบริหารในกิจการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
 
วาระที่ 5.2 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน 
 

 สรุปเรื่อง 
1. ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ที่มีระยะเวลาครบรอบ 

การปรับปรุง เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และให้วิทยาลัย
นําไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

2. วิทยาลัยชุมชนได้นําหลักสูตรอนุปริญญา ที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ไปจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละ
วิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ  ดังน้ี 
 
วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลกัสตูรของ 

วิทยาลัยชุมชน 
สภาวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ 

นราธิวาส 
ตามหนังสือที่  

ศธ ๐๕๙๕.๑๐/
๗๙๖ ลงวันที่ ๒๒ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   



๑๙ 

 
วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลกัสตูรของ 

วิทยาลัยชุมชน 
สภาวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มุกดาหาร 
ตามหนังสือที่  

ศธ ๐๕๙๕.๐๕/
๙๘๑ ลงวันที่ ๒๙ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑    

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   

พังงา 
ตามหนังสือที่  

ศธ ๐๕๙๕.๑๖/
๕๐๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   

  3. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาในภาพรวมของ
ทุกหลักสูตร ดังน้ี 

3.1 ควรเพ่ิมรายวิชาที่เป็น Selected Topic ไว้ในกลุ่มวิชาเลือกเพ่ือให้วิทยาลัยชุมชน
สามารถเพ่ิมรายวิชาใหม่ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตร นอกเหนือจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่กําหนด
ไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร  

3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ การทบทวนสิ่งที่ได้ดําเนินการว่าผู้เรียน
และผู้สําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้หรือไม่  การทวนสอบมี ๒ 
ระดับคือ 

(๑)  ระดับรายวิชา ซึ่งผู้สอนในรายวิชาน้ัน ๆ สามารถดําเนินการทวนสอบได้เอง
ว่าผู้เรียนได้บรรลุผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้หรือไม่  

(๒)  ระดับหลักสูตร ต้องดําเนินการทวนสอบโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรทั้ง ๓ คน เพ่ือดําเนินการทวนสอบร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอน ซึ่งการทวนสอบมีหลาย
วิธี เช่น การสอบ การรายงาน การสัมภาษณ์ ดังน้ันการทวนสอบระดับรายวิชาให้แก้ไขเป็นทวนสอบทุกรายวิชาที่
เปิดสอน 

3.3  การรับเข้าศึกษาและการสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตํ่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๒๐ 

 
3.4 การพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน มี

คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาน้ัน ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาหรือปรับปรุงให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งฝ่ายเลขานุการควรนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ให้หลักสูตรสมบูรณ์มากขึ้น 

3.5 ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษและตรวจสอบการพิมพ์ 
   4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็น
ว่าทั้ง 3 วิทยาลัยชุมชนได้จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเง่ือนไขที่กําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๙ หลักสูตร โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ๑. ให้วิทยาลัยชุมชนปรับปรุงในประเด็นการวิเคราะห์บริบท ความจําเป็น สภาพปัญหา 
หรือข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละจังหวัดให้มีความชัดเจน โดยอ้างอิงรายละเอียดของข้อมูลสถิติ รวมถึงกฎหมายที่
เก่ียวข้องก่อนนําไปใช้ เช่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ควรอ้างอ้งข้อมูลจากรัฐธรรมนูญ 
หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของแต่ละจังหวัด เพ่ือทราบถึงกลุ่มเป้าหมายของแต่ละจังหวัด หลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ควรศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
  ๒. สถิติข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่า หลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้รับความนิยมจํานวนมาก ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชนต้องพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 
 ๓. ควรศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยของเด็ก เช่น พัฒนาการด้านร่างกายต่าง ๆ ของ
เด็กเล็ก นํ้าหนัก ส่วนสูง โรคภัยต่าง ๆ ให้มีการสังเกตพัฒนาการของเด็ก ดังน้ัน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ควรเพ่ิมวิชาการฝึกปฏิบัติด้านการสอนพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กเล็ก รวมถึง
สามารถประเมินเด็กเล็ก และครอบครัวของเด็กได้ 
 ๔. พระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัยได้กําหนดช่วงวัยต้ังแต่ในครรภ์ถึง ๖ ขวบ โดยมี
กระทรวงที่เก่ียวข้อง ๔ กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ันวิทยาลัยชุมชนอาจจะออกแบบหลักสูตรบูรณาการที่
เอ้ือทั้ง ๔ กระทรวง ทั้งด้านพัฒนาการของเด็ก โภชนาการ วิธีการดูแลบุตรหลาน และพัฒนาการทางด้านสมอง 
ทางด้านอารมณ์ ซึ่งเราไม่ควรที่จะเน้นทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ควรเน้นด้านฝึกปฏิบัติด้วย นอกจากน้ีขั้นตอน
ของการประเมินสมรรถนะอาจเชิญผู้เช่ียวชาญเช่น หมออนามัย หรือพยาบาล มาร่วมประเมิน ซึ่งสามารถสอน
ทักษะในการปฏิบัติได้ 
 ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุพจน์ จิตรเพ็ชร์) ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ว่า ขณะนี้รัฐบาลได้กําหนดนโยบายด้านการพัฒนาเด็กเล็ก โดยกําหนดอายุเด็ก ๓ ขวบ อยู่ภายใต้การดูแลของ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงทําให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อม เพ่ือพัฒนาหรือเปลี่ยนสถานะของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นโรงเรียนอนุบาลเพ่ือรองรับเด็กอายุ ๓ ขวบ ถือว่าเป็นโอกาสของวิทยาลัยชุมชนที่จะพัฒนาหรือฝึกฝน
ให้เป็นครูของโรงเรียนอนุบาลได้ ซึ่งขณะน้ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจํานวน ๑๘.๙๔๓ แห่ง มีเด็กเล็กภายใต้ 



๒๑ 

 
การดูแลจํานวน ๘๑๑,๒๓๓ คน มีครูผู้ดูแลจํานวน ๒๘,๘๐๐ คน มีผู้ดูแลเด็กจํานวน ๔๐,๔๔๐ คน โดย
วิทยาลัยชุมชนสามารถเข้าดูข้อมูลต่าง ๆ ที่สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
     1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี  
              (1) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 
                   (1.1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                   (1.2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
             (2) วิทยาลัยชุมชนพังงา จํานวน ๓ หลักสูตร ดังน้ี 
                   (2.๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                   (2.2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                   (2.3) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
            (3) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จํานวน ๔ หลักสูตร ดังน้ี 
                  (3.๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                      (3.๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                     (3.๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                     (3.๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ทั้งน้ี ให้วิทยาลัยชุมชนปรับปรุงในประเด็นการวิเคราะห์บริบท ความจําเป็น สภาพปัญหา หรือข้อมูลพ้ืนฐาน
ของแต่ละจังหวัดให้มีความชัดเจน โดยอ้างอิงรายละเอียดของข้อมูลสถิติ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อน
นําไปใช้ 
 2. ให้วิทยาลัยชุมชนบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ต่อไป 
 
วาระที่ 5.3 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
                              พ.ศ. 2562 - 2564 
 

 สรุปเรื่อง 
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการ (๑) วางแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยระยะเร่งด่วน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้
วิทยาลัยชุมชนปรับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ (๒) ศึกษาและกําหนดเน้ือหาความเหมาะสมในการผลิตสื่อและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ในระยะต้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน และกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) และ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หลักสูตรประเภทอ่ืน ๆ ให้
ครอบคลุมต้ังแต่เน้ือหา วิธีการจัดกิจกรรม และการประเมินผล โดยให้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบที่
เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่กําหนดควบคู่กันไปให้เป็นรูปธรรมได้ภายใน ๑ ปี 



๒๒ 

 
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะทํางาน ๒ คณะ ได้แก่  คณะทํางานพัฒนาและ
ออกแบบระบบเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะทํางาน
จัดทําเน้ือหาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งคณะทํางานฯ ได้ดําเนินการ
สํารวจโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง และได้เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  3. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันที่ 22 มกราคม 
๒๕๖๒ ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 3.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์  
 (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ 
  (๑.๑) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๑) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระยะที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะที่ ๒ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะที่ 3 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
  (๑.๒) ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประกอบด้วย  
๑) โครงการปรับปรุงระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) และระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Log File) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) โครงการพัฒนาระบบควบคุมดูแลและบริหารจัดการเครือข่าย 
(Network Monitor) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓) จัดหาซอฟต์แวร์พ้ืนฐานเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
  (๑ .๓ )  ปรับปรุงระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๑) โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สําหรับ
การประชุมทางไกลที่มีระดับความละเอียด Full HD รองรับการทํางานบน Mobile  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
๒) จัดทําแผนรองรับการใช้งานระบบประชุมทางไกลเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการร่วมกัน 
ทุกฝ่าย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 (๑.๔) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติให้เอ้ือต่อการประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระเบียบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติการประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ 
      (๒.๑) จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย โครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ ๑) โครงการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ๒) ปรับปรุง
เว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนภายใต้มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ พร้อมรองรับการเช่ือมโยง
ข้อมูลแบบ RSS ๓) โครงการบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการบริหารจัดการระหว่างสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนกับวิทยาลัยชุมชน และสําหรับผู้สอนและนักศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ๔) พัฒนาระบบงานสาร



๒๓ 

 
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ โครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนา Web Application สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ๒) พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล ๓) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (Data Warehouse) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร โครงการในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการจัดการศึกษาและบริหาร
จัดการ 
  (๒.๒) ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนและบริหารจัดการทุกระดับ ประกอบด้วย ๑) โครงการ
ฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพ่ือสร้างความตระหนักและพัฒนาทักษะ
สําหรับผู้บริหารทุกระดับ บุคลากร และนักศึกษา ๒) ติดตามและประเมินการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสรรค์นวัตกรรมและการบริการทางการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ 
      (๓.๑) จัดหานวัตกรรมและการบริการทางด้านการศึกษาจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ๑) โครงการนําระบบบริการบทเรียนออนไลน์แบบเปิด MOOC มาใช้ในการ
จัดการศึกษา ๒) โครงการนําระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom มาใช้ในการจัด
การศึกษา ๓) โครงการนําระบบบริหารคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด มาใช้ในการนําความรู้และการ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๔) โครงการพัฒนาระบบตลาดกลางออนไลน์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (ICCS Market Place) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (๓.๒) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 
ประกอบด้วย โครงการฝึกอบรมวิธีการผลิตบทเรียนและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน THAI MOOC 
วิธีการใช้งานระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และ App for Education และ
วิธีการใช้ระบบบริการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Thai OER) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 (๓.๓) ส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนแบบดิจิทัลและการบริหารจัดการสื่อใน
รูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย ๑) โครงการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์และการ
บริหารจัดการสื่อการสอนแบบเปิด MOOC ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้ (รายวิชาปรับพ้ืนฐาน ๔ วิชา 
และรายวิชาฝึกอาชีพ) ๒) พัฒนาสื่อการสอนออนไลน์และการบริหารจัดการสื่อการสอนแบบ Google 
Classroom ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทบทวนและเลือกเรียนบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (รายวิชาหมวด
การศึกษาทั่วไปทุกสาขาวิชา) (รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะทุกสาขาวิชา) ๓) โครงการพัฒนาสื่อออนไลน์องค์
ความรู้ชุมชนเพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 กรรมการสภาสถาบัน (รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา) ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ดังน้ี 

1. การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในช่วง  
3 ปี แบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่า โดยจะดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ปรับปรุง
ระบบการยืนยันตัวตน ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบควบคุมดูแลและบริหาร
จัดการเครือข่าย และดําเนินการจัดหา software เพ่ือการเรียนการสอน และโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง



๒๔ 

 
ปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงกฎ ระเบียบ นโยบายหรือแนวปฏิบัติให้เอ้ือ
ต่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิดัลและระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ โดยการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการเช่ือมโยงกับระบบทะเบียนราษฎรได้ ปรับปรุงเว็บไชด์สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล เป็นต้น  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสรรค์นวัตกรรมและการบริการทางการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน โดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นําระบบบริการบทเรียนออนไลน์แบบเปิด MOC ใช้
ในการจัดการศึกษา นําระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ใช้ในการจัดการศึกษา 
เป็นต้น 

2. ปัญหาการออกกลางคันนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน มีสาเหตุหลักมาจากไม่มีเวลามา
เรียน ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชนจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ือเอ้ือต่อผู้เรียนมากย่ิงขึ้น โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ทั้งหมวดวิชาการศึกษา และหมวดวิชาเฉพาะแบบ
ออนไลน์ โดยกําหนดให้วิทยาลัยชุมชนแห่งละ ๒ วิชา รวมทั้งหมด ๔๐ วิชา และจะพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ต่อไป โดยจะมีการสํารวจความพร้อมของครูผู้สอน 

3. ระบบสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะมีการเช่ือมต่อกับระบบทะเบียนราษฎร 
โดยมีการขอใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกับกรมการปกครอง และขอใช้บริการ GDX Platform ของหน่วยงาน 
สพร. ซึ่งเริ่มต้ังแต่ระบบลงทะเบียนของนักศึกษา ตลอดจนผลการเรียน การเทียบโอน credit bank  และเมื่อ
นักศึกษาลงทะเบียนจะได้ e-mail address โดยมีนามสกุลเหมือนมหาวิทยาลัย ซึ่งได้สิทธิต่าง ๆ นอกน้ีอาจจะ
ต้องมีการประสานงานกับสํานักงานทะเบียนราษฎร สําหรับการอับเดตข้อมูล หรือให้มีการแก้ไขข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง รวมท้ังควรมีกลุ่มที่รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลโดยตรง ทั้งฐานข้อมูลด้านอนุปริญญา และข้อมูล
หลักสูตรระยะสั้น 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ แล้วเห็นว่า เพ่ือให้การนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุง กฎ ระบียบ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมทั้งแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการส่งเสริมครูผู้สอน ให้สามารถใช้สื่อดิจิทัล รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุดออนไลน์  
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
 
วาระที่ 5.4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้ อํานวยการ 
                              วิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) 
 

 สรุปเรื่อง 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีประกาศ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน กําหนดให้ผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนที่ได้รับแต่งต้ังและปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวันแล้ว ให้เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และ



๒๕ 

 
วิธีการที่กําหนด จากการดําเนินการมาระยะหนึ่งพบว่ามีประเด็นปัญหาการนําไปใช้ ที่ประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้มีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศดังกล่าวให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นําประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน แล้วนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมได้พิจารณา
กลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณา โดยในส่วนที่
คณะอนุกรรมการได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 

2.1 ให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๑ แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินและแบบประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
     “1.1 เมื่อผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับแต่งต้ังครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ให้จัดทําเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี   
     (๑) ความคิดริเริ่มในการบริหารงานวิทยาลัยชุมชน/แผนดําเนินงาน 
      (๒ )  การขับเคลื ่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที ่แสดงวิส ัยทัศน์ต่อ
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
     (๓)  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของวิทยาลัยชุมชน และภาระงานที่ต้องทํา
ตลอดวาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
     (๔) ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยมีหัวข้อ
ตามแบบประเมิน 
       ทั้งนี้ หากมีกรณีที่มีเหตุให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนไม่สามารถทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ได้ครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน การประเมินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา
ประเมินตามความเหมาะสม” 
    ๒.2 ให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๒ แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินและแบบประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
     “๑.๒ ให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 
       (๑)  ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานกรรมการ 
       (๒)  ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย เป็นกรรมการ 
               จํานวนหน่ึงคน 
        (๓) ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการ 
        (๔) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง เป็นกรรมการ 
              จํานวนหน่ึงคน 
        (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด  เป็นกรรมการ 
              ซ่ึงสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเลือก จํานวนหน่ึงคน 
        (๖) รองผู้อํานวยการสถาบนัวิทยาลัยชุมชน เป็นเลขานุการ 
                                                 ที่ไดร้บัมอบหมาย  

โดยผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบัน
จํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้” 



๒๖ 

 
    2.๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๓ แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินและแบบประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
     “๑ .๓ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ตามแบบประเมินที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมิน
อาจสืบหาข้อมูลจากบุคคลรอบข้าง เช่น สภาวิทยาลัยชุมชน ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนราชการและชุมชนในจังหวัด 
เป็นต้น เพ่ือนํามาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันครบ
กําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และเสนอผลการประเมินต่อสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพิจารณาต่อไป 

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม 
วรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการเสนอขอขยายเวลาการประเมินต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอีกได้ ครั้งละไม่เกิน
สามสิบวัน” 
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ 
วิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) แล้ว ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ในองค์ประกอบของ “ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน” แก้ไขเป็น 
“ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน หรือกรณีไม่มี หรือมีเหตุจําเป็นที่ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการ” 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) ตามท่ีเสนอ โดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันใน
องค์ประกอบของ “ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน” เป็น ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน หรือ
กรณีไม่มี หรือมีเหตุจําเป็นที่ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน 
สภาวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการ 
 
วาระที่ 5.5 เรื่อง ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
 

 สรุปเรื่อง 
 

ตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกําหนดสถานะผู้บริหาร
สถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2561 กําหนดให้ผู้บริหารท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะต้องทําสัญญาจ้างการปฏิบัติงานตามแบบที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กําหนด  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไข
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 พิจารณาแล้วมี
มติเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และ 
แบบสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีไม่เป็นข้าราชการ ในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และ 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชมชน จึงเห็นควรมีประกาศสถาบันวิทยาลัย



๒๗ 

 
ชุมชน เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และแบบสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ของผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ  
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และแบบสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็น
ข้าราชการ ในตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  
 
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 6.1 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ที่ประชุมกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ช้ัน 9 กระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้งน้ีกรณีที่มีวาระการประชุมเป็นจํานวนมาก อาจจัดประชุมเดือนละสองคร้ัง และประธานได้กล่าวขอบคุณ
กรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑8.3๐ น. 
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