
    

รายงานการประชุม 
สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 10/๒๕60 
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา 13.3๐ น. 

ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

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

 (นางสาวแสงมณี มีน้อย แทน) 
11. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

  (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์   
  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน) 

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

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
2. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 
 
 



    

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

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังน้ี 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง นโยบายที่ส่งผลต่อการปรับตัวด้านการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 

ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเด็ก
เล็กว่า อยู่ระหว่างจัดทําร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ โดยยกฐานะเป็นส่วนราชการระดับสํานัก อยู่
ภายใต้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งจะเป็นการบูรณางานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน โดย
จะมีการประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ ไปพร้อม ๆ กับร่างกฎหมายจัดต้ังกองทุนที่ใช้
สําหรับช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน
ธันวาคม 2560 โดยจะแจ้งสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยที่กําลังดําเนินการให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายทั้งสองเร่ืองดังกล่าวข้างต้นต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 



    

วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนตุลาคม – 

พฤศจิกายน 2560  
  สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการได้สรุปและนําเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ภาระงานและกิจกรรมของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ดังน้ี 

1. กระทรวงศึกษาธิการได้นํานักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับรางวัล
พระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดา โดยมี นางสาวมาเรีย นาคบรรพต นักศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนสตูล รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาภาคใต้ สถานศึกษาขนาดเล็ก และ นายธนภูมิ อดิสสร 
นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ความพิการทางร่างกาย 

2. การประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/ 2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีนโยบายให้จัดประชุมผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ทั้ง 20 แห่ง เป็นรายไตรมาส เพ่ือช้ีแจงนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ กรอบเป้าหมาย 
การดําเนินงานตามพันธกิจ การจัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
และการดําเนินงานโครงการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

3. การประชุมสร้างความเข้าใจระบบการบริหารจัดการงบประมาณและการเบิกจ่าย
งบประมาณ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รวมท้ัง
ผู้เก่ียวข้อง ของสํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 – 2 และ 8 – 9 พฤศจิกายน 
2560 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และเข้าใจระบบ
งบประมาณและการเงิน สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

4. งานด้านการสรรหาผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู และยะลา ซึ่งมีปฏิทินการดําเนินการในช่วงเดือน 
2560  

 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง การลาออกจากกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได้แต่งต้ัง นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานหอการค้าไทย เป็นกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือก
จากผู้แทนภาคเอกชน น้ัน  
  นายภูมินทร์ หะรินสุต ได้มีหนังสือสภาหอการค้าไทย ที่ ศก/ส.047/2560 ลงวันที่ 9 
ตุลาคม 2560 แจ้งว่ามีภารกิจของคณะกรรมการหอการค้าไทยและหอการค้าแห่งประเทศไทย วาระประจําปี 
2560 - 2561 จํานวนมาก ทําให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้ จึงขอลาออกจากตําแหน่ง  
 



    

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหากรรมการสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน เพ่ิมเติม แทนตําแหน่งที่ว่างลงต่อไป 
 
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง กรรมการสภาวิชาการสถาบนัวิทยาลัยชุมชนได้ถึงแก่อนิจกรรม 
  สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 28/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 
ได้แต่งต้ังรองศาสตราจารย์ศรุติ สกุลรัตน์ เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก
สถาบัน น้ัน  
 รองศาสตราจารย์ศรุติ สกุลรัตน์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
และได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดบางเป้ง จังหวัดชลบุรี 
  
มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการสรรหากรรมการ 
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกสถาบัน เพ่ิมเติม แทนตําแหน่งที่ว่างลงต่อไป 
 
วาระที่ 1.2.4 เรื่อง แผนการปรับปรุงหลักสูตรอนปุริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน การประชุมครั้งที่ 7/๒๕60 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕60 
ได้มีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรระดับอนุปริญญาที่มีระยะเวลา 
การเปิดสอนมาแล้ว 5 ปี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ในการนี้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน ๘ หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
3. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
4. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
5. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
6. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
7. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
8. หลักสูตรอนุปริญญา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการฯ จนถึง
ขั้นตอนเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ และเสนอสํานักงาน ก.พ. เพ่ือ
รับรองคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษา โดยมีปฏิทินการดําเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ดังรายละเอียดที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 



    

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 และรับรองรายงานการประชุม (วาระลับ) 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 
ตุลาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ 9/2560 และรับรองรายงานการประชุม (วาระลับ) 
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม
(วาระลับ) โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
วาระที่ 3.1  เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

  สรุปเรื่อง 
ตามที่ สภาสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน  ได้มีการประชุมพิจารณาและมีม ติ เก่ียวกับ 

การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ น้ัน  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 3.2  เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 

 สรุปเรื่อง 
 1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 8/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
๒๕๖๐ ได้พิจารณาประเด็นเก่ียวกับการขอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 แล้ว 
มีความเห็น ดังน้ี  
 ๑.1 เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔0 จากเดิม “ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้” เป็น “ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 
คราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ และอาจได้รับการแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยแห่งอ่ืนได้อีกไม่เกินสองวาระ”  
  1.2 มอบสถาบัน วิทยาลัยชุมชนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความการกําหนดอายุของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี ในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และ
ลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัย และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558 โดยระหว่างน้ีถือเป็น
นโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือใช้ในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนไปพลางก่อน 
   1.3 เห็นชอบมอบคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ดําเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ โดย 
                         (๑) การรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(ฉบับที่...) พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560    
                         (๒ ) ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) 



    

 2. คณะอนุกรรมการแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลยัชุมชน พ.ศ. 2558 ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนด้วยความรอบคอบแล้ว 
มีความเห็นดังน้ี 
  2.1 เห็นควรแก้ไขเพ่ิมมาตรา ๔0 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2558 จากเดิม “ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้” เป็น 
“ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้” เพ่ือเป็นไปตามหลักสากลท่ัวไปของการตรากฎหมาย ในการดํารงตําแหน่งของ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดการดํารงตําแหน่งไว้ไม่ให้ดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันเพ่ือความ
เหมาะสมการบริหารงาน ป้องกันมิให้เกิดการผูกขาดใช้อํานาจทางการบริหารเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  2.2 ประเด็นกําหนดอายุของผู้อํานวยการวิทยาลัยไม่เกิน 70 ปี คณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้เสนอแก้ไขอายุของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และที่ประชุมเห็นด้วยในประเด็น การกําหนดอายุของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยไม่เกิน 70 ปี โดยให้จัดทําเป็นข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ อํานวยการวิทยาลัย และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย พ .ศ . 2558 ซึ่งที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนด้วยความรอบคอบแล้ว อาจเกิดผลกระทบเน่ืองจากเป็นการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ และอาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทมิได้บัญญัติเรื่องอายุไว้ หากออกข้อบังคับย่อม 
ไม่อาจดําเนินการได้ จึงควรใช้วิธีการบริหารจัดการในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยที่อายุไม่เกิน 70 ปี หรือ
สามารถกําหนดเป็นแนวทางนโยบายของคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนได้ 
 

  ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเก่ียวกับประเด็นที่เสนอเพ่ือขอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอข้างต้นแล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
  1. ข้อความในข้อ 2.1 “...เพ่ือเป็นไปตามหลักสากลทั่วไปของการตรากฎหมาย ใน 
การดํารงตําแหน่งของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดการดํารงตําแหน่งไว้ไม่ให้ดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันเพ่ือความเหมาะสมการบริหารงาน ป้องกันมิให้เกิดการผูกขาดใช้อํานาจทางการบริหารเช่นเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน”  
   แก้ไขเป็น “...เพ่ือความเหมาะสมการบริหารงาน ป้องกันมิให้เกิดการผูกขาดใช้อํานาจ
ทางการบริหารเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น”  โดยให้เหตุผลว่า ไม่ควรใช้คําว่า “หลักสากล” เน่ืองจาก
อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
  2. กรณีเก่ียวกับการกําหนดอายุของผู้อํานวยการวิทยาลัย ตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มีความเห็นว่า อาจเกิดผลกระทบเน่ืองจากเป็น 
การจํากัดสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ จึงเสนอแนะให้ใช้กลไกของกรรมการสรรหาไป
กําหนดวิธีการบริหารจัดการในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยที่อายุไม่เกิน 70 ปี หรืออาจกําหนดเป็น
แนวทางนโยบายของคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นการภายในได้ 
  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีแนวทางการเตรียมผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคลากร
ภายในท่ีมีศักยภาพ และจัดให้มีระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามสายงานหรือวิชาชีพ 
ในระยะยาว 



    

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ข้างต้นต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรอนุปรญิญาของวิทยาลยัชุมชน 
 สรปุเรื่อง 

ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้วิเคราะห์ ตรวจสอบ และนําเสนอสภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนในการประชุมคร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 พิจารณากลั่นกรองและให้
ข้อเสนอแนะหลักสูตรอนุปริญญาที่มีการปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านการ
รับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและนราธิวาส จํานวน 3 
หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๐) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๐) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ น้ัน 

วิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 แห่ง ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตามเง่ือนไขที่กําหนดและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ .ศ . ๒๕๔๘  สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขช่ือหลักสูตรอนุปริญญาให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียด
เอกสารหลักสูตรที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ดังน้ี 

1. หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๐) ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

2. หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

3. หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๐) ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

   การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนที่ เสนอข้างต้นแล้ว มี 

การอภิปรายโดยให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
1. เก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป ควรมีรายวิชาที่ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ความรู้
หรือทักษะพ้ืนฐานการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (digital literacy)   

2. สําหรับหลักสูตรที่เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละวิทยาลัยชุมชนที่อาจเน้นทักษะ
อาชีพ เสนอแนะให้จัดทําเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา
ศักยภาพและบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่ ไม่ เน้นการเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบของ
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา 



    

 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะรายหลักสูตร พอสรุปได้ดังน้ี 
หลกัสตูร ประเดน็คดิเหน็/เสนอแนะ 

1 . หลั กสู ต รอ นุป ริญ ญ าศิ ลปศาสต ร์ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ใหม่ พ .ศ . ๒๕๖๐ ) ของวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 
 

(๑) ควรปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เก่ียวกับทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป และสําหรับวิชาชีพเพ่ิมเติม  

 

2 . หลั กสู ต รอ นุป ริญ ญ าศิ ลปศาสต ร์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๐) ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

(๑) ช่ือรายวิชาส่วนใหญ่เก่ียวเนื่องกับการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งไม่
สอดคล้องกับช่ือหลักสูตร จะสามารถปรับปรุงช่ือหลักสูตร
ได้หรือไม่ 

(๒) ควรปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และควรเพ่ิม
วิชาเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะพื้นฐานการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (digital literacy)   
 

3 . หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร
ใหม่ พ .ศ . ๒๕๖๐ ) ของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
 

(๑) ภาพรวมของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรควร
คํานึงถึงแนวโน้มประเทศท่ีจะพัฒนาภาคการเกษตรจากการ
เป็นเกษตรแบบด้ังเดิม มาเป็นระบบ Smart farming ที่มี
การนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือเป็นการลดต้นทุน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(๒) ควรเพ่ิมเติมรายวิชา หรือรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาที่มี
อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ค รอบ คลุ ม เก่ี ย ว กั บ ด้ าน เกษ ต ร อิ น ท รี ย์  
การประกอบการเชิงธุรกิจของภาคการเกษตร  

(๓) ควรปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และควรเพ่ิม
วิชาเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะพื้นฐานการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (digital literacy) 

 

    
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ๓ หลักสูตรที่เสนอข้างต้น และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการให้เป็นไปตามข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)  
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐) ของวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 
   3. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)  
ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 



    

วาระที่ 4.2  เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน 
                              ตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง การย้าย และการตัดโอนตําแหน่งข้าราชการ 
                            พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 สรปุเรื่อง 
 1.  การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนปัจจุบันอยู่ในช่วงบทเฉพาะกาล ซึ่งมี
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานอยู่ในสํานักงานสถาบัน จํานวน ๓๙  อัตรา ยังคงใช้ระเบียบ 
การบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับผู้สอนประจําใน
วิทยาลัยชุมชน จํานวน ๓๑๙ อัตรา ยังคงใช้ระเบียบการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
 2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ใช้อํานาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๘ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ได้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานสถาบัน ออกเป็นดังน้ี 

(1) กองอํานวยการ 
(2) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) กองคลังและบริหารสินทรัพย์ 
(4) กองแผนงานและงบประมาณ 
(5) กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
(6) กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 

3. สถาบัน วิทยาลั ย ชุมชนขอ เรียน ว่า  คณ ะกรรมการข้ าราชการพล เรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบใน
หลักการให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน นํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด มาใช้กําหนดตําแหน่ง
ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประกอบกับ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติ
ชัดเจนแล้วให้การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามระบบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  

ดังน้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงจะดําเนินการให้มีคําสั่งเปล่ียนตําแหน่งประเภทท่ัวไป  
วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานอยู่ในสํานักงานสถาบัน ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นช่ือตําแหน่งนักวิชาการศึกษาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่เน่ืองจากการเปลี่ยน
ประเภทดังกล่าว จะต้องมีการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติตามส่วนราชการที่สภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนกําหนด เช่น ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะมีอยู่ใน 
กองอํานวยการ ตําแหน่งบุคลากร ซึ่งจะมีอยู่ในกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตําแหน่ง
นักวิชาการการเงินและบัญชี ซึ่งจะมีอยู่ในกองคลังและบริหารสินทรัพย์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ซึ่งจะมีอยู่ในกองแผนและงบประมาณ เป็นต้น 

4. ก.พ.อ. ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง 
และการตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับต่อไป ซึ่งทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาจากประกาศของ ก.พ.อ. และ
บังคับของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ จึงได้ร่างเป็น ข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง การย้าย และการตัดโอน



    

ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในที่ประชุม
ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลของ ก .พ .อ . นักกฎหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พิจารณาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยชุมชนแล้ว มีมติเห็นชอบให้
เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน  

 

   การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

เปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง การย้าย และการตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... แล้ว มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการแบ่งส่วนราชการในสํานักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ควรมีการวิเคราะห์ภาระงานและให้สอดคล้องกับภารกิจและอัตรากําลังของสํานักงานสถาบันด้วย  
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปล่ียนระดับตําแหน่ง การย้าย และการตัดโอนตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาลงนามในข้อบังคับ
ดังกล่าวต่อไป 
 
วาระที่ 4.3  เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน 
      ในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. .... 
 สรปุเรื่อง 

1. ด้วยปัจจุบันในตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสํานักสถาบัน จํานวน ๓๙ อัตรา 
ว่างอยู่ ๑๐ อัตรา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้สอนอยู่ในวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๓๑๙ 
อัตรา ว่างอยู่ ๖๒ อัตรา ดังน้ัน เมื่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีคําสั่งเปล่ียนประเภทข้าราชการให้เป็นข้าราชการ
ในสถาบันอุดมศึกษาเรียนร้อยแล้ว จะดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่ ว่าง  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด ต่อไป  
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขไว้ใน ประกาศ 
ก.พ .อ. ลงวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๐ เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
พลเรือน ในสถาบัน อุดมศึกษา  โดย วิ ธีการสอบแข่ งขันหรือการคั ด เลื อก  เพ่ื อ เป็นมาตรฐาน ให้ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา นําไปออกข้อบังคับการบรรจุบุคคลฯ ต่อไป 

3 . สถาบัน วิทยาลั ย ชุมชน ได้ศึ กษ าจากประกาศ  ก .พ .อ . และข้ อ บั งคั บของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ จึงได้ร่างเป็น ข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ... แล้วนําเสนอเข้าที่
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในที่ประชุมประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายบริหารงานบุคคลของ 



    

ก.พ.อ. นักกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของ
วิทยาลัยชุมชนแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. เห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ. ...   

2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาลงนามในข้อบังคับ
ดังกล่าวต่อไป 
 
วาระที่ 4.4 เรื่อง การกําหนดระยะเวลาการขอย้าย ขอโอนของผูส้อนประจําในสถาบันวิทยาลัยชมุชน 
 สรปุเรื่อง 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่  
๗/๒๕๖๐ ได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการขอย้าย ขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชนแล้วเห็นว่า มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายคนปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาลัยชุมชนมี
ระยะเวลาเพียง ๒ – ๓ ปี ก็แจ้งความประสงค์ขอย้าย ขอโอน ซึ่งทําให้มีผลเสียหายกับทางวิทยาลัยชุมชน 
ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ว่าข้าราชการครูจะต้องปฏิบัติงานในตําแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน 
นับถึงวันสุดท้ายที่กําหนดให้ย่ืนคําขอย้าย เมื่อนับรวมกับที่อยู่ในตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ไม่สามารถย้ายได้อีกเวลา ๒ 
ปี ดังน้ันข้าราชการครูจะต้องมีระยะเวลาอยู่ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี จึงย้ายได้ สําหรับเรื่องการโอนไม่ได้
กําหนดระยะเวลาไว้ ดังน้ันเพ่ือประโยชน์ของวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบว่า “ผู้สอนประจําในสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะขอย้ายหรือขอโอนจะต้องมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนปัจจุบันติดต่อกันติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี จึงเสนอขอย้ายและขอโอน 
สําหรับการพิจารณาว่าจะให้ย้าย หรือให้โอนตามที่ร้องขอน้ัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้พิจารณา โดยยึดประโยชน์ของวิทยาลัยชุมชนเป็นหลัก” 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบให้ “ผู้สอนประจําในสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะขอย้ายหรือขอโอนจะต้องมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนปัจจุบันติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี จึงเสนอขอย้ายและขอโอน สําหรับ
การพิจารณาว่าจะให้ย้าย หรือให้โอนตามที่ร้องขอน้ัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้พิจารณา โดยยึดประโยชน์ของวิทยาลัยชุมชนเป็นหลัก” 

๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาลงนามในประกาศ
ดังกล่าวต่อไป 
 
 
 
 
 



    

วาระที่ 4.5 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน แทนตําแหน่งทีว่่างลง 
 สรปุเรื่อง 

๑. ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และนายภูมินทร์ 
หะรินสุต กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบัน 

๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการสรรหา
กรรมการสภาสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง ตามข้ันตอน ดังน้ี 

2.1 การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ (1) สํานักงานสถาบันจัดให้มีการรับสมัคร และเสนอรายช่ือกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน และข้อ (2) สํานักงานสถาบันจัดให้มีการประชุมนายกสภาสถาบัน 
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง และกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภา
วิทยาลัย ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัย  และผู้แทนผู้สอนประจํา เพ่ือเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกสถาบัน จํานวนเจ็ดรายช่ือ หรือจํานวนเท่ากับจํานวนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบันซึ่งพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี เพ่ือเสนอสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ให้สถาบันดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ต่อไป 
   ๒.2 การสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ตามข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจํา พ.ศ. 
๒๕๕๘ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ัง จํานวนหน่ึง
คน เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
 

  การพิจารณา 
 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหากรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทนตําแหน่งที่ว่างลงให้เป็นไป
ตามแนวทางที่กําหนดในข้อบังคับฯ และเสนอช่ือกรรมการสภาสถาบัน (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) เป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1 . แต่งต้ัง(นายพงษ์ เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์ ) กรรมการสภาสถาบัน  เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
 2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทนตําแหน่งที่ว่างลงให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดใน
ข้อบังคับฯ ต่อไป 
 
 
 



    

วาระที่ 4.6 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ของผู้อํานวยการ 
                              วิทยาลยัชุมชน 
 สรปุเรื่อง 

1. ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน กําหนดให้มีการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับแต่งต้ังครบกําหนดเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน น้ัน 
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่จะปฏิบัติหน้าที่ครบ
กําหนดประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแล้ว ดังน้ี 
  (๑)  นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ 
3 กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
   (๒)  นายปรารมณ์ นาคบํารุง ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ 
3 กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
   (๓)  นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้รับแต่งต้ัง
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

  3.  เห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นไปตามประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังรายช่ือที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 

 การพจิารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ระนอง และอุทัยธานี ตามองค์ประกอบที่เสนอข้างต้น โดยมี
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ เก่ียวกับแนวทางการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ต่อ ๆ ไป เพ่ิมเติม พอสรุปได้ดังน้ี 

1. ให้ปรับปรุงแบบประเมินที่มีประเด็นข้อคําถามที่ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่  
1) ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 2) สมรรถนะในการบริหารงาน 3) การบริหารแบบส่วนร่วม  

2. การประเมิน 360 องศา เสนอแนะให้ดําเนินการล่วงหน้า 1 เดือน โดยอาจทําเป็น
แบบสํารวจในระบบ Google form ที่ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนของผู้ให้ข้อมูล  

3. เสนอแนะให้มีการจัดทําเป็นเอกสารรายงานการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่นําเสนอใน
ขั้นตอนของการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมาพิจารณาประกอบการประเมิน  
  4. สําหรับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ระนอง 
และอุทัยธานี อนุโลมให้ใช้การประเมินตามประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเดิมไปพลางก่อน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. ให้ความเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง ดังน้ี 
 
 



    

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติ

หน้าท่ีของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เป็นประธานกรรมการ 

ผู้อํานวยการสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน 

ผู้อํานวยการสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน 

ผู้อํานวยการสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน 

๒. ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบนั
วิทยาลัยชุมชนมอบหมาย 
จํานวนหนึ่งคนเปน็กรรมการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ 
จริยานุกูล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ 
จริยานุกูล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ 
จริยานุกูล 

๓. ประธานกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการ 

นายวรัตน์ แสงเจริญ นายขนบ พูลผล นายเผด็จ นุ้ยปรี 

๔. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ  

นางช่อมาลี นาคบรรพต รองศาสตราจารย์ชูศักด์ิ เอกเพชร นายถาวร วัฒนะโชติ 

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือ
นอกจังหวัด ซึ่งสภาวิทยาลัย
ชุมชนเลือก จํานวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ  

นายเจน ขวัญทอง นายพรเทพ ผ่องศรี พระอมรมิตร คัมภีรธัมโม 

6. ผู้อํานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เปน็เลขานุการ 

ผู้อํานวยการกองบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ผู้อํานวยการกองบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ผู้อํานวยการกองบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

 
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ประชุม 
 

วาระที่ 4.7 เรื่อง อนุมัติการให้อนุปรญิญาบัตรวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2560 
 สรปุเรื่อง 

1. ตามท่ีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ในมาตรา ๑๘ (๕) สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ตามมาตรา ๓๔ 
วรรคสอง และ มาตรา ๔๖ สถาบันมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหน่ึงในสาขาวิชาที่
มีการสอนในสถาบันได้ ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
   (๒)  ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม 

 2. ขณะน้ีมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนท่ีเรียนครบตาม
หลักสูตรและได้รับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านการกลั่นกรอง  
และตรวจสอบความถูกต้อง จากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบ
ให้นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญาต่อไป 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามท่ี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง และลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว จํานวน 
386 คน เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการกล่ันกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 



    

4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
ของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณากลั่นกรองและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 14 แห่ง จํานวน 386 คน แล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 
ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรเกณฑ์ 
ขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน 386 คน 

  
 การพจิารณา 

ที่ประชุมได้พิจารณาการอนุมัติการให้อนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2560 
แล้ว มีข้อสังเกตในกรณีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภูที่ใช้เวลาศึกษา จํานวน 7 ปีการศึกษา ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ข้อ 7 กําหนดให้ “จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา” ดังน้ัน เห็นควรให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 385 คน 
ดังน้ี 

(1) วิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน 2 คน  
๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 คน 
1.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน 

  (2) วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน 6 คน 
2.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 คน 
2.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน 
2.3 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 3 คน 

  (3) วิทยาลัยชุมชนพังงา จํานวน 6 คน  
3.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 คน 
3.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน 

 (4) วิทยาลัยชุมชนยโสธร จํานวน 8 คน 
4.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 6 คน 
4.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  1 คน 
4.3 หลักสูตรอนุปริญญาบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 คน 

(5) วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จํานวน 1๒ คน 
5.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 6 คน 
5.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 คน 
5.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน 



    

(6) วิทยาลัยชุมชนยะลา จํานวน 14 คน 
6.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 4 คน 
6.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  3 คน 
6.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3 คน 
6.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  2 คน 
6.5 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 1 คน 
6.6 หลักสูตรอนุปรญิญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 คน 

(7) วิทยาลัยชุมชนตราด จํานวน 15  คน 
7.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  2 คน 
7.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 คน 
7.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 7 คน 

(8) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู จํานวน 14 คน 
8.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 คน 
8.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 7 คน 
8.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 คน 

   (9) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จํานวน 21 คน 
9.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 12 คน 
9.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 6 คน 
9.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 คน 

 (10) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จํานวน 31 คน 
10.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 คน 
10.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 คน 
10.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4 คน 

             10.4 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา 22 คน 
 (11) วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน 57 คน  

11.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน 
             11.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน 
             11.3 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 54 คน 

(12) วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จํานวน 59 คน 
             12.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 36 คน 
             12.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 12 คน 
             12.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 คน 
             ๑2.4 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 6 คน 

(13) วิทยาลยัชุมชนนราธวิาส จํานวน 65 คน   
             13.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 7 คน 
             13.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน 
             13.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 คน 
             13.4 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2 คน 



    

             13.5 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 4 คน 
             13.6 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 1 คน 
             13.7 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา 47 คน 

        (14) วิทยาลัยชุมชนน่าน จํานวน 75 คน 
             14.1 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน 
             14.2 หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหาร 
                     การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

74 คน 

 2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาของผู้สําเร็จ
การศึกษาในข้อ 1 และให้ตรวจสอบความถูกต้องกรณีของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู ที่ใช้เวลาศึกษาจํานวน 7 ปีการศึกษา 
 

วาระที่ 4.8 เรื่อง อนุสนธคิําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติ 
                              สถาบันวิทยาลยัชุมชน พ.ศ. 2558 

 - ถอนวาระ –  
 
วาระที่ 4.9 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน 
 สรปุเรื่อง 

1. ด้วยจังหวัดน่านมอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนน่านดําเนินการบริหารจัดการหออัตลักษณ์ 
นครน่าน ซึ่งต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการน้ี วิทยาลัยชุมชนน่านได้ใช้ประโยชน์อาคาร 
หออัตลักษณ์นครน่าน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิทยาลัยชุมชนน่านซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร
จัดการหออัตลักษณ์ มีภารกิจจัดบริการวิชาการให้กับประชาชนทั่วไป และดูแลจัดกิจกรรมในหออัตลักษณ์  
ซึ่งในขณะน้ีพบว่า มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ ทั้งด้านงบประมาณ การพัฒนา การซ่อมแซม 
ปรับปรุง และค่าสาธารณูปโภค โดยขณะนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการพัฒนาหออัตลักษณ์นครน่าน โดยนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะได้เข้าร่วมรับฟัง
ความคิดเห็น พร้อมทั้งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ให้ข้อคิดเห็นและบรรยายแนวทางการบริหารจัดการ
สู่ความสําเร็จ และนําเสนอตัวอย่างรูปแบบการบริหารจัดการหอศิลปกรุงเทพมหานคร และรูปแบบ 
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสําเร็จด้วย ซึ่งจากการประชุมสามารถสรุปผลได้ ดังน้ี 

(1) ต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เด่นชัด เป็นรูปธรรม มีคณะกรรมการบริหาร
จัดการหออัตลักษณ์นครน่าน มีการประชุม และมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน 

(2) ต้องมีแหล่งงบประมาณในการบริหารจัดการ 
(3) ควรหารายได้จากหออัตลักษณ์เพ่ือใช้เป็นทุนในการบริหารพัฒนาต่อไป 

 การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่านแล้ว มี

ประเด็นการอภิปราย และมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ พอสรุปได้ ดังน้ี 



    

1. แนวทางการบริหารจัดการ เน่ืองจากขณะน้ี การใช้ประโยชน์จากหออัตลักษณ์น่าน ที่
วิทยาลัยชุมชนทําหน้าที่ปัจจุบันยังมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ ทั้งด้านงบประมาณ การพัฒนา  
การซ่อมแซม ปรับปรุง และค่าสาธารณูปโภค ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ยังมีข้อจํากัดทั้งในเชิง จํานวนวงเงิน และประเภทงบประมาณท่ีไม่สามารถนําไปดําเนินการในลักษณะลงทุนได้ 
ที่ประชุมจึงเสนอแนะว่า วิทยาลัยชุมชนน่านควรมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน ควรเป็นการขับเคล่ือนจากพ้ืนที่/ชุมชน เพ่ือให้เกิด
เข้มแข็ง และให้ชุมชนเป็นเจ้าของในการบริหารหออัตลักษณ์น่าน ซึ่งต้องให้จังหวัดน่านร่วมพิจารณา 

2. โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร ควรปรับให้เป็น 2 ชุด คือ คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารควรมีผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายการศึกษา สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี เพ่ือให้
บริหารจัดการหออัตลักษณ์น่านมีพลังในการขับเคลื่อนทั้งเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ เป็นต้น 

3. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งควรมีประเด็นหลัก ๆ ประกอบด้วย  
การกําหนดนโยบาย ทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ในการบริหารการใช้ประโยชน์จากหออัตลักษณ์น่านเพื่อให้เกิด
ความต่อเน่ือง และย่ังยืน การระดมทุนสนับสนุนการดําเนินงานของหออัตลักษณ์น่าน และการสร้างความ
ร่วมมือ (networking)  
 
มติ  ที่ประชุมมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับวิทยาลัยชุมชนน่านจัดทําแผนการดําเนินงาน
ให้เกิดความชัดเจนในประเด็นเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการ โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารหออัตลักษณ์น่าน เสนอนายกสภาสถาบันพิจารณาต่อไป 
 
วาระที่ 4.10 เรื่อง การตรวจสอบการร้องเรียนกรณสีรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา (วาระลับ) 
 
วาระที่ 4.11 เรื่อง ผู้อํานวยการวิทยาลัยชมุชนพิจิตรลาออก 
 สรปุเรื่อง 
 1. ด้วยวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีหนังสือแจ้งว่า นายณรงค์ สมบัติใหม่ มีความประสงค์ 
ขอลาออกจากตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป เน่ืองจาก
การบริหารงานและการขับเคลื่อนงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรบางอย่างไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีผู้บริหารกํากับ ดูแล
อย่างต่อเน่ือง ระหว่างดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จึงเห็นควรแต่งต้ังให้นายวิชัย  
ชวนรักษาสัตย์ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นผู้รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เน่ืองจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสม และได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่กรณีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน หรือมีและไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลําดับแรก  

 
 
 
 



    

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  1. ทราบการลาออกของนายณรงค์ สมบัติใหม่ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560  
  2. เห็นชอบแต่งต้ังให้นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ประธานกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2560 ในวันอังคารที่ 
12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ช้ัน 9 
กระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑7.3๐ น.   
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ 
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร                  
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                          นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


