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รายงานการประชุม 
สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ครัๅงทีไ 10/๎๑61 

วันอังคารทีไ 9 ตุลาคม ๎๑61 วลา 13.3์ น. 
ณ หຌองประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชัๅน 9 

อาคารรัชมังคลาภิษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 
......................................... 

รายนามกรรมการผูຌมาประชุม 
1. นางสิรกิร มณีรนิทรຏ  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. ลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(นายสุทน ฉืไอยพุก ทน) 
3. นางสาวจิรณี ตันติรตันวงศຏ  กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ 
4. นายถนอม อินทรก้านิด  กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ 
5. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ 
6. นายพทยຏพิชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ 
7. นางสีลาภรณຏ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ 
8. นายอุดร ตันติสุนทร  กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ 
9. ผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันดยต้าหนง 

(นายวีระชัย กวีธีระวัฒนຏ) 
10. อธิบดีกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน กรรมการสภาสถาบันดยต้าหนง 

  (นายสุพจนຏ จติรຏพใชรຏ ทน) 
11. นายวรวุฒิ บุญพใญ    กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 
12. ผูຌชวยศาสตราจารยຏวุฒินันทຏ รามฤทธ่ิ  กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌอ้านวยการวิทยาลัย 
13. นายทิวากร หลาลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌทนผูຌสอนประจ้า 
14. นายอัศวยุช ทศอาสใน  กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌทนผูຌสอนประจ้า 
15. นายจริญชัย วงษຏจนิดา  ลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผูຌชวยลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
17. นางสาวรัชนันตຏ  เชยสุวรรณ  ผูຌชวยลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผูຌเมมาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองศาสตราจารยຏฐาปนียຏ ธรรมมธา  กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ 
2. นายพงษຏดช ศรีวชิรประดิษฐຏ  กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌทนภาคอกชน 
3. นางพรทิพยຏ หิรัญกตุ   กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌทนภาคอกชน 
4. นายสุรพล อภาสสถียร   กรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌทนภาคอกชน 
5. ผูຌอ้านวยการส้านักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันดยต้าหนง 
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รายนามผูຌขຌารวมประชุม 
1. ผูຌชวยศาสตราจารยຏพีรธร บุณยรัตพันธุຏ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนรศวร 
2. ผูຌชวยศาสตราจารยຏพีระศักด่ิ ฉายประสาท คณบดีคณะกษตรศาสตรຏ มหาวิทยาลัยนรศวร 
3. นายสมศักด่ิ พธ่ิศรีทอง นายอ้าภอทับคลຌอ จงัหวัดพิจิตร 
4. นายธวัชชัย รตันพุก กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
5. นายรุจริะ รจนมธีสกุล ส้านักงบประมาณ 
6. นายชาญวิทยຏ ตธนะคุณ รองผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. นางนงนຌอย พัวพัฒนกุล ทีไปรึกษาส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. ผูຌชวยศาสตราจารยຏประสริฐ จริยานุกูล ทีไปรึกษาส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นายน้าชัย กฤษณาสกุล ทีไปรึกษาส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นายพิชษฐ ตรีพนากร     ทีไปรึกษาส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นางสาวปารดา ศราธพันธุຏ ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
12. นางสาวพใญนภา นักฆຌอง ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นายสุชิน นาคงิน ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นางสาววิภาดา ศิริวัฒนຏ ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นางสาวสิริบุศยຏ จนัทรຏคลຌาย ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16. นางสาวครองสิน มติะทัง ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
17. นางสาวสุธิมา ทียนงาม ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
18. นางสาวธิรดา ศรีขวัญ฿จ ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
19. นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณຏ ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
20. นายสดายุ ทองพรม ส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

ริไมประชุมวลา 13.3์ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกลาวปຂดการประชุม ละด้านินการประชุมตามระบียบ
วาระ ดังนีๅ 
 

ระบียบวาระทีไ ํ รืไองจຌง฿หຌทีไประชุมทราบ 
วาระทีไ ๑.๑   รืไองทีไประธานจຌง฿หຌทีไประชุมทราบ   

วาระทีไ 1.1.1  รืไอง การขอกຌเขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนพ.ศ. 2561 

 ประธานจຌง฿หຌทีไ ประชุมทราบวา ตามทีไ สถาบัน วิทยาลัย ชุมชนเดຌ สนอกຌ เข
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๎๑๑๔ ฿นมาตรา ๐์ หงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๎๑๑๔ “฿หຌผูຌอ้านวยการวิทยาลัยมีวาระการด้ารงต้าหนงคราวละสีไป ละอาจเดຌรับตงตัๅงอีกเดຌตจะ
ด้ารงต้าหนงติดตอกันกินสองวาระมิเดຌ” พืไอป็นเปตามหลักการบริหารงาน฿นสถาบันอุดมศึกษา ปງองกัน 

การผูกขาด ละเดຌคนทีไมีความรูຌความสามารถขຌามาบริหารงาน ขณะนีๅรืไองอยูระหวางการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติหงชาติ (สนช.) 
                         ฿นกรณีของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทีไศาลปกครองสูงสุดเดຌพิกถอนมติ 
การตงตัๅงรักษาการอธิการบดีซึไงศาลปกครองสูงสุดเดຌพิจารณารืไองอายุขณะด้ารงต้าหนง฿นพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ละพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา เมเดຌก้าหนด
คุณสมบัติอายุของผูຌด้ารงต้าหนงอธิการบดี หรือรักษาการทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐเวຌอยางชัดจน ดังนัๅน
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มืไอพิจารณาตามมาตรา 19 วรรคหนึไงของพระราชบัญญัติบ้าหนใจบ้านาญ “ก้าหนดหลักกณฑຏรืไองอายุ 
วาขຌาราชการทีไมีอายุครบ 60 ปบริบูรณຏลຌวป็นอันพຌนจากราชการ ส้าหรับสถาบันวิทยาลัยชุมชนป็น
หนวยงานทีไมีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ละเดຌก้าหนดคุณสมบัติ หลักกณฑຏละ
วิธีการเดຌมาของผูຌบริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนอยางชัดจน ตอยางเรกใตามสถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมี
ผนการตรียมบุคลากรรองรับการขຌาสูต้าหนงผูຌบริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน฿นระยะยาว  
 
มติ ทีไประชุมรับทราบ 
 

วาระทีไ 1.1.2  รืไอง ความกຌาวหนຌากระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยละนวัตกรรม 
 ประธานขอ฿หຌผูຌทนลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายงานความกຌาวหนຌาของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยละนวัตกรรม  
 ผูຌทนลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาจຌงวา ขณะนีๅ รางพระราชบัญญัติฯ อยู฿น
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาจ้านวน 4 ฉบับ ดยพิจารณาลຌวสรใจจ้านวน 2 ฉบับ คือ ราง
พระราชบัญญัติวาดຌวยระบียบการจัดตัๅงกระทรวง พ.ศ. .... ละรางพระราชบัญญัติชุดปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ .ศ . .... ซึไงจะสนอขຌาคณะรัฐมนตรี ละสนอสภานิติบัญญั ติหงชาติตอเป สวนราง
พระราชบัญญั ติฯ 2 ฉบับ  คื อ รางพระราชบัญญั ติการอุดมศึกษา อยู฿นขัๅนตอนการพิจารณาของ
คณ ะกรรมการกฤษ ฎี ก า  ด ยคณ ะกรรมก ารกฤษ ฎี ก าเดຌ  ต ง ตัๅ งคณ ะกรรมการพิ ศษ ขึๅ น ม า 
มีศาสตราจารยຏ ดร.บวรศักด่ิ อุวรรณณ ป็นประธาน คาดวาจะลຌวสรใจละจะสนอสภานิติบัญญัติหงชาติ
ภาย฿นดือนพฤศจิกายน 2561 สวนรางพระราชบัญญัติวิจัยละนวัตกรรม อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  
 
มติ  ทีไประชุมรับทราบ  
 

วาระทีไ 1.1.3 รืไอง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยตามทิศทางการปฏิรูปประทศ 
ประธานจຌง฿หຌทีไประชุมทราบวา สืบนืไองจากทิศทางการปฏิรูปประทศ฿หຌความส้าคัญ

รืไอง การศึกษาปฐมวัย ดังนัๅน พืไอ฿หຌการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ซึไงป็นหลักสูตรทีไเดຌรับความสน฿จละมีผูຌรียนจ้านวนมาก฿นล้าดับตຌน โ จึงควรรับทราบนยบายละ
ผนงานของกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนกีไยวกับศูนยຏดใกลใก ดยอาจศึกษาความป็นเปเดຌกีไยวกับ 
ความรวมมือพัฒนาคุณภาพของศูนยຏดใกลใกรวมกับกรมสงสริมการปกครองสวนทຌองถิไนทีไป็นรูปธรรม ดย
หในสมควรชิญผูຌทนของกรมสงสริมการปกครองสวนทຌองถิไนน้าสนอนยบายละทิศทางการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานของศูนยຏดใกลใก ฿หຌทีไประชุมรับทราบ฿นการประชุมครัๅงตอเป 
 
มติ  ทีไประชุมรับทราบ ละขอชิญผูຌทนกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนน้าสนอทิศทาง 
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนยຏดใกลใก฿หຌทีไประชุมรับทราบ฿นการประชุมครัๅงตอเป 
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วาระทีไ 1.2 รืไองทีไลขานุการจຌง฿หຌทีไประชุมทราบ  
วาระทีไ 1.2.1  รืไอง รายงานภาระงานละกิจกรรมของสถาบัน วิทยาลัยชุมชน฿นชวงดือน 

กันยายน – ตุลาคม 2561 

  สรุปรืไอง  
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌรวบรวมภาระงานละกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

฿นชวงดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 ดังนีๅ 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌจัดประชุมคณะกรรมการบริหารครงการ ประจ้าป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวางวันทีไ 24 - 27 กันยายน 2561 ณ รงรมเอบิส สเสตຏ ขຌาวสาร วียง฿ตຌ 
พืไอพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจ้าป ตามผนปฏิบัติราชการประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.2562 
฿หຌกับวิทยาลัยชุมชนทัๅง 20 หง 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌจัดครงการประชุมชิงปฏิบัติการ ทคนิคการขียนประมิน 
คางานตามภารกิจของหนวยงาน ระหวางวันทีไ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561 ณ รงรมปริๅนพาลซ 
กรุงทพฯ พืไอ฿หຌบุคลากรของส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีความรูຌละสามารถขียนประมินคางานเดຌ
อยางถูกตຌองละสดงคางานทีไทຌจริงเดຌ สอดคลຌองกับต้าหนงละลักษณะของงานมีผูຌขຌารวมครงการ 
จ้านวน ๑์ คน 

3. พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรกผูຌส้ารใจการศึกษา ประจ้าปการศึกษา  ๎๑๒์  
3.1 วิทยาลัยชุมชนระนอง วันศุกรຏทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๒ํ ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง 

มี นายจตุพจนຏ ปຂยัมปุตระ ผูຌวาราชการจังหวัดระนอง ป็นประธาน฿นพิธี 
3.2 วิทยาลัยชุมชนสตูล วันสารຏทีไ ๎2 กันยายน ๎๑๒ํ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล  

มี นายอดินันทຏ ปากบารา ผูຌชวยรัฐมนตรีประจ้านายกรัฐมนตรี  ป็นประธาน฿นพิธี 
 

มติ ทีไประชุมรับทราบ 
 

วาระทีไ 1.2.2  รืไอง ผลการดํานินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ  

                                 พ.ศ. 2561 ณ สิๅนดือนกันยายน 2561 

  สรุปรืไอง 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฿นการประชุมครัๅงทีไ 9/2561 มืไอวันทีไ 11 กันยายน 2561  

เดຌรับทราบผลการด้านินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิๅนดือน
สิงหาคม 2561 ละมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานผลการด้านินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒ํ ณ สิๅนดือนกันยายน ๎๑๒ํ ฿นการประชุมครัๅงตอเป นัๅน  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดท้ารายงานผลการด้านินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิๅนดือนกันยายน 2561 ดยสรุปเดຌดังนีๅ 

1. ผลการบิกจาย฿นภาพรวม ประจ้าปงบประมาณ พ .ศ . 2561 มีผลการ฿ชຌจาย
งบประมาณ ณ สิๅนดือนกันยายน 2561 จ้านวน 646.1152 ลຌานบาท คิดป็น 88% ของงบประมาณหลัง
อนปลีไยนปลงรายการ ตไา้กวาปງาหมายทีไรัฐบาลก้าหนด (96%) จา้นกป็น  

1.1 รายจายประจ้า จ้านวน 595.7782 ลຌานบาท คิดป็น 95% ตไ้ากวาปງาหมายทีไ
รัฐบาลก้าหนด (98.36%)  



 ๎ ๑ 

1.2 รายจายลงทุน จ้านวน 50.3370 ลຌานบาท คิดป็น 45% ตไ้ากวาปງาหมายทีไ
รัฐบาลก้าหนด (88%) 

1.3 กันเวຌบิกหลืไอมป บบมีหนีๅผูกพัน จ้านวน 68.0776 ลຌานบาท คิดป็น 
9.24% บบเมมีหนีๅผูกพัน จ้านวน 1.4897 ลຌานบาท คดิป็น 0.20%   

1.4 คงหลือ จา้นวน 21.4656 บาท คิดป็น 2.91% 
2. ผลการด้านินงานตามตัวชีๅวัดระดับผลผลิต/ครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 12 

ผลผลิต/ครงการ รวม 21 ตัวชีๅวัด มีตัวชีๅวัดทีได้านินการเดຌตาม/สูงกวาปງาหมาย 19 ตัวชีๅวัด คิดป็น 90.48%  
ตไ้ากวาปງาหมาย 2 ตัวชีๅวัด คิดป็น 9.52% ดยมีการปรียบทียบผลการด้านินงานตามพันธกิจ ละการ฿ชຌจายงิน
งบประมาณรายจายประจ้าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 จา้นกรายหนวยงาน ดังรายละอียดทีไน้าสนอตอทีไประชุมลຌว 

3. ส้าหรับรายงานผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด้านินงานของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ละผลการประมินตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ผลการประมินการประกันคุณภาพภาย฿นของวิทยาลัยชุมชน 20 หง) มืไอเดຌรับผลการประมินจากส้านักงาน 
ป.ป.ช. ละส้านักงาน ก.พ.ร. อยางป็นทางการลຌว จะรายงานทีไประชุมทราบตอเป 

 

ประดในขຌอสนอนะ 
ทีไประชุมสนอนะวิธีการน้าสนอรายงานผลการด้านินงานตามพันธกิจของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน฿นครัๅงตอ โ เป วา ควรระบุหตุผลของการบิกจายงบประมาณ กรณีทีไมีผลการบิกจายตไ้ากวา
ปງาหมายทีไก้าหนด พืไอ฿หຌป็นขຌอมูล฿นการ฿หຌขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงพัฒนางาน฿นปตอ โ เป ทัๅงนีๅ  
ทีไประชุมมีขຌอสังกตกีไยวกับการจัดท้างบประมาณดຌานการวิจัยวา จากผลการด้านินงานตามพันธกิจดຌาน 
การวิจัยทีไผานมา สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌรับจัดสรรงบประมาณคอนขຌางนຌอย จึงสนอนะ฿หຌหารือกรรมการ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นางสีลาภรณຏ บัวสาย) กีไยวกับนวทางการจัดท้างบประมาณตามพันธกิจ 
ดຌานการวิจยัของสถาบันวิทยาลัยชุมชน฿นอนาคต 

 
มติ  ทีไประชุมมีมติ ดังนีๅ 

1. รับทราบผลการด้านินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ้าปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ณ สิๅนดือนกันยายน 2561 ละ฿หຌสถาบันวิทยาลัยชุมชนน้าขຌอสนอนะของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเปปรับปรุงการรายงานผล฿นครัๅงตอ โ เป 

2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นางสีลาภรณຏ 
บัวสาย) กีไยวกับนวทางการจัดท้างบประมาณตามพันธกิจดຌานการวิจยัของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
ระบียบวาระทีไ 2 รืไองรับรองรายงานการประชุม ครัๅงทีไ 9/2561  

 ตามทีไเดຌมีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครัๅงทีไ 9/2561 มืไอวันอังคารทีไ 11
กันยายน 2561 ฝຆายลขานุการเดຌจัดท้ารายงานการประชุมรียบรຌอยลຌว พรຌอมทัๅ งเดຌ วียนจຌง฿หຌ
คณะกรรมการพิจารณากอนหนຌานีๅลຌว จึงสนอทีไประชุมพืไอรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครัๅงทีไ 9/2561  
  
มติ  ทีไประชุมรับรองรายงานการประชุม ครัๅงทีไ 9/2561 ดยเมมีการกຌเข 
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ระบียบวาระทีไ 3  รืไองสืบนืไอง 
วาระทีไ 3.1 รืไอง รายงานผลการดํานนิงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปรืไอง 

ตามทีไ สภาสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน  เดຌมีการประชุมพิจารณาละมีม ติ กีไ ยวกับ 
การด้านินงาน฿นรืไองตาง โ ฝຆายลขานุการเดຌติดตามผลการด้านินงานตามมติสภาสถาบัน ละสรุปน้าสนอ
รายงานผลการด้านินงานตามมติดังกลาวตอทีไประชุมพืไอปรดทราบนัๅน  

 

 ประดในขຌอสนอนะ 
 ทีไประชุมเดຌสอบถามการรายงานผลการด้านินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลຌวมี
ขຌอคิดหใน/สนอนะวา ฿หຌสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบขຌอกฎหมายกีไยวกับการจัดล้าดับอาวุส฿น 
การตงตัๅงรองผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ป็นผูຌรักษาราชการทนผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ละ
รายงาน฿นการประชุมครัๅงตอเป 
 
มติ ทีไประชุมรับทราบ ละมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบขຌอกฎหมายกีไยวกับ 
การจัดล้าดับอาวุส฿นการตงตัๅงรองผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ป็นผูຌรักษาราชการทนผูຌอ้านวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ละรายงาน฿นการประชุมครัๅงตอเป 
 
วาระทีไ 3.2 รืไอง รายงานความคืบหนຌาการสืบหาขຌอทใจจริงผูຌอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา           

       (วาระลับ) 
   
วาระทีไ 3.3 รืไอง ขอขยายวลาของคณะกรรมการประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไผูຌอํานวยการ           

       วิทยาลัยชุมชนยะลา 
  สรุปรืไอง 

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีค้าสัไงทีไ 44/2561 ลงวันทีไ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ตงตัๅงคณะกรรมการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือ ดวนทีไสุด ทีไ ศธ 0595(3)/2077 ลงวันทีไ 18 
กรกฎาคม 2561 จຌง฿หຌ นายปกรณຏ  ปรีชาวุฒิดช จัดท้าอกสารละหลักฐาน฿นการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไ
ผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พืไอประกอบการพิจารณาประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไผูຌอ้านวยการวิทยาลัย
ชุมชนยะลา ดย฿หຌสงถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนภาย฿นวันทีไ 18 สิงหาคม 2561 ตอมา นายปกรณຏ  ปรีชาวุฒิดช 
เดຌมีหนังสือจຌงวาเมสามารถขຌาวิทยาลัยชุมชนยะลาพืไอจัดท้าอกสารหลักฐานดังกลาวเดຌทันตามก้าหนด จึงขอ
ลืไอนการสงอกสารละหลักฐาน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา จากทีไก้าหนดเวຌดิมภาย฿น
วันทีไ 18 สิงหาคม 2561 ออกเปกอนจนกวาจะมีค้าสัไง฿หຌกลับมาปฏิบัติหนຌาทีไอีกครัๅง ซึไงสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พิจารณาวาวิทยาลัยชุมชนป็นสถานศึกษาละป็นสวนราชการมิเดຌปຂดกัๅน฿หຌบุคคลขอขຌารับการ฿ชຌบริการ พืไอ฿หຌ
การจัดท้าอกสารหลักฐาน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของ นายปกรณຏ  ปรีชาวุฒิดช ป็นเปดຌวยความรียบรຌอย สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จงึมีหนังสือถึง นายปกรณຏ  ปรีชาวุฒิดช จຌง฿หຌทราบวา สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌจຌง฿หຌวิทยาลัย
ชุมชนยะลาอ้านวยความสะดวกก นายปกรณຏ  ปรีชาวุฒิดช ฿นดຌานตาง โ ส้าหรับจัดท้าอกสารละหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ละพืไอประยชนຏของ
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นายปกรณຏ ปรีชาวุฒิดช จงึเดຌขยายวลาการสงอกสารละหลักฐานทีไจดัท้าสมบูรณຏลຌวถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ภาย฿นวันทีไ 16 ตุลาคม 2561 

3. คณะกรรมการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
฿นการประชุมครัๅงทีไ 1/2561 มืไอวันทีไ 3 ตุลาคม 2561 เดຌพิจารณาหลักกณฑຏละวิธีการประมิน ละ                      
หตุการณຏทีไนายปกรณຏ  ปรีชาวุฒิดช ยังเมเดຌสงอกสารหลักฐานประกอบการประมิน ดังนัๅน พืไอผลประยชนຏ
ของผูຌขຌารับการประมินทีไสามารถน้าสนอผลการปฏิบัติงานทีไครบถຌวนตอคณะกรรมการประมิน จึงเดຌนัด 
วันประชุมคณะกรรมการประมิน฿นวันทีไ 26 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา หลังก้าหนด฿หຌ นายปกรณຏ  
ปรีชาวุฒิดช สงอกสารละหลักฐานการประมินหนຌาทีไลຌว 

นืไองจากตามความ฿นประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน รืไอง หลักกณฑຏ ละวิธีการ
ประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชน ก้าหนด฿หຌคณะกรรมการประมินตຌองด้านินการละ
สนอผลการประมินตอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไครบก้าหนดการทดลองปฏิบัติ
หนຌาทีไของผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชน กรณีทีไเมสามารถประมิน฿หຌลຌวสรใจภาย฿นก้าหนด ฿หຌคณะกรรมการ
สนอขอขยายระยะวลาการประมินตอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอีกสามสิบวัน นายปกรณຏ  ปรีชาวุฒิดช เดຌรับ
ตงตัๅง฿หຌด้ารงต้าหนงผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มืไอวันทีไ 12 กุมภาพันธຏ 2561 ทดลองปฏิบัติหนຌาทีไ
ครบ 180 วัน มืไอวันทีไ 10 สิงหาคม 2561 ตนืไองจาก฿นการประมินครัๅงนีๅ ป็นการประมิน฿นชวงทีไกิด
หตุการณຏเมปกติ นืไองจากมีการรຌองรียนผูຌรับการประมินหลายรืไอง อีกทัๅงผูຌรับการประมินเมเดຌสงอกสารละ
หลักฐาน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พืไอประกอบการประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไ
ผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาตามระยะวลาทีไก้าหนด ดังนัๅน พืไอสิทธิประยชนຏของผูຌขຌารับการประมิน 
คณะกรรมการประมินจึงสนอทีไประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พืไอพิจารณาขยายระยะวลาการประมินป็น 
2 ชวง ชวงรก 30 วัน คือ วันทีไ 10 กันยายน 2561 ถึงวันทีไ 9 ตุลาคม 2561 ชวงทีไ 2 ขอขยายออกเปอีก 
30 วัน คือ ตัๅงตวันทีไ 10 ตุลาคม 2561 ถึงวันทีไ 8 พฤศจิกายน 2561 

 

มติ  ทีไประชุมมีมติหในชอบขยายวลาของคณะกรรมการประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไ
ผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 2 ชวง คือ ชวงทีไ 1 ตัๅงตวันทีไ 10 กันยายน 2561 – วันทีไ 9 ตุลาคม 
2561 ละชวงทีไ 2 ตัๅงตวันทีไ 10 ตุลาคม 2561 ถึงวันทีไ 8 พฤศจิกายน 2561  
 
ระบียบวาระทีไ 4 รืไองสนอพืไอพิจารณา 
วาระทีไ 4.1 รืไอง การขอ฿ชຌประยชน์พืๅนทีไของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
                             หนวยจัดการศึกษาทับคลຌอ) พืไอดํานินครงการความรวมมือจัดตัๅงสถานีวิจัย               
                             ละบริการวิชาการดຌานนวัตกรรมกษตร มหาวิทยาลัยนรศวร 

สรุปรืไอง  
ตามทีไมหาวิทยาลัยนรศวรมีความตຌองการขอ฿ชຌประยชนຏพืๅนทีไของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษาทับคลຌอ) พืไอด้านินครงการความรวมมือจัดตัๅงสถานีวิจัย ละ
บริการวิชาการดຌานนวัตกรรมกษตร นัๅน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌจัดท้าขຌอมูลสนอทีไประชุมประกอบการพิจารณา ฿นประดใน
กีไยวกับ (1) การเดຌมาซึไงทีไดินบริจาค ละสถานะของทีไดินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
หนวยจัดการศึกษาทับคลຌอ) (2) สถานะการ฿ชຌประยชนຏทีไดินจริง ณ ปัจจุบัน (3) ความป็นมาของการขอ฿ชຌ
ประยชนຏทีไดินบริจาคของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษาทับคลຌอ) จาก
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หนวยงานทีไ กีไยวขຌอง (4) ขຌอกฎหมาย/ระบียบทีไ กีไยวขຌอง (5) รายละอียดครงการความรวมมือฯ  
(6) นวทางการด้านินการอนุญาต฿หຌมหาวิทยาลัยนรศวร฿ชຌประยชนຏทีไดิน (7) ขຌอคิดหในบืๅองตຌนของ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง (8) ขຌอพิจารณาบืๅองตຌนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (9) ขຌอมูลพืๅนฐานละการด้านินงาน
ตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพิจตร ดังรายละอียดอกสารประกอบวาระทีไน้าสนอตอทีไประชุมลຌว  
 

    การพิจารณา 
  ทีไประชุมเดຌอภิปรายกีไยวกับการขอ฿ชຌประยชนຏพืๅนทีไของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัย
ชุมชนพิจติร หนวยจัดการศึกษาทับคลຌอ) พืไอด้านินครงการความรวมมือจัดตัๅงสถานีวิจัย ละบริการวิชาการ
ดຌานนวัตกรรมกษตร มหาวิทยาลัยนรศวร ลຌวมีความหในบงออกป็น 2 ประดใน คือ ประดในทีไ 1  
ผูຌมีอ้านาจ฿หຌ฿ชຌประยชนຏทีไดิน ละประดในทีไ 2 ความชัดจนทีไป็นรูปธรรมของครงการความรวมมือจัดตัๅง
สถานีวิจัย ระหวางมหาวิทยาลัยนรศวร ละวิทยาลัยชุมชนพิจิตรทีไจะสามารถสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน฿นพืๅนทีไเดຌอยางทຌจริง ดังนัๅน พืไอ฿หຌกิดความรอบคอบ฿นการพิจารณา฿หຌความหในของทีไประชุม  
จึงสนอนะสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา฿หຌชัดจน฿นขຌอกฎหมายกีไยวกับ 
ผูຌถือครองกรรมสิทธ่ิ฿นพืๅนทีไของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษาทับคลຌอ) ละ
ผูຌมีอ้านาจ฿หຌ฿ชຌประยชนຏพืๅนทีไดังกลาว พืไอ฿ชຌประกอบการพิจารณา฿หຌมหาวิทยาลัยนรศวร฿ชຌประยชนຏพืๅนทีไ
฿นการด้านินครงการความรวมมือจัดตัๅงสถานีวิจัยละบริการวิชาการดຌานนวัตกรรมกษตรป็นเปอยาง
รอบคอบตอเป  
 
มติ  ทีไประชุมมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา฿หຌชัดจน฿น
ขຌอกฎหมายกีไยวกับผูຌถือครองกรรมสิทธ่ิ฿นพืๅนทีไของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัด
การศึกษาทับคลຌอ) ละผูຌมีอ้านาจ฿หຌ฿ชຌประยชนຏพืๅนทีไดังกลาว พืไอ฿ชຌประกอบการพิจารณา฿หຌมหาวิทยาลัย
นรศวร฿ชຌประยชนຏพืๅนทีไ฿นการด้านินครงการความรวมมือจัดตัๅงสถานีวิจัยละบริการวิชาการดຌานนวัตกรรม
กษตรป็นเปอยางรอบคอบ ฿นการประชุมตอเป 
 
วาระทีไ 4.2  รืไอง รายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรปุรืไอง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฿นการประชุมครัๅงทีไ 9/2561 มืไอวันทีไ 11 กันยายน 

2561 เดຌรับทราบผลการประชุมประดในปัญหาการด้านินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลຌวมีมติมอบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนละสนอ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน฿นการประชุมตอเป 

2. การจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  2.1 หลักสูตรอนุปริญญา ป็นเปตามกณฑຏมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
พ.ศ. 2548 ฿ชຌระยะวลารียน 3 ป 
   2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ละหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัๅนสูง (ปวส.) ด้านินการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฿ชຌระยะวลารียน 
3 ป 
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   2.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ป็นเปตามระบียบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน วาดຌวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560  
฿ชຌระยะวลารียน 1 ป หรือ 2 ป 
  2.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ป็นเปตามระบียบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน วาดຌวยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2561 ฿ชຌระยะวลารียน 6 
ดือน หรือ 1 ป 
   2.5 หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ป็นเปตามระบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดຌวยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560  
   2.6 หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรฝຄกอบรมระยะสัๅน) ป็นหลักสูตรทีไวิทยาลัยชุมชน
พัฒนาดย฿ชຌกระบวนการ DACUM (Development A Curriculum) ละการจัดกระบวนการรียนรูຌรวมกับ
ชุมชน ฿นลั กษณ ะ  Area-based มี หลากหลายประ ภท  จ้ านกออกเดຌ ป็ น  กลุ ม ส ง ส ริมอาชีพ  
กลุมคอมพิวตอรຏ กลุมพัฒนาคุณภาพชีวิต/ศักยภาพชุมชน กลุมภาษา กลุมสุขภาพ ฯลฯ ระยะวลาอบรม
ตัๅงต 6 - 200 ชัไวมง  

3.  ฿นการนีๅ สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌจัดท้าขຌอมูลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชน ยຌอนหลัง 10 ป (พ.ศ. 2551 – 2560) ดยสรุปเดຌดังนีๅ 

3.1 การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปัจจุบันจัดหลักสูตรตามกณฑຏมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 รวม 20 สาขาวิชา จัดการรียนการสอน฿นวิทยาลัยชุมชน 20 หง  
มีนักศึกษาขຌา฿หม฿นชวง 10 ป รวมจ้านวน 67,570 คน สาขาวิชาทีไมีนักศึกษามากทีไสุด คือ ดยรียงล้าดับ
นักศึกษาจากมาก – นຌอย 5 สาขาวิชา เดຌก สาขาวิชาการปกครองทຌองถิไน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
คอมพิวตอรຏธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทัไวเป ละสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มืไอพิจารณาจากสถิติจ้านวนนักศึกษา
ขຌา฿หม฿นชวง 10 ป ลຌวพบวา มีนวนຌมลดลงรืไอย โ ดยฉลีไยภาพรวมลดลงรຌอยละ 3.71 มืไอพิจารณาจาก
ผูຌส้ารใจการศึกษาทียบกับนักศึกษาขຌา฿หม฿นปการศึกษา 2553 – 2560 มีจ้านวนผูຌส้ารใจการศึกษา 30,718 
คน (จากนักศึกษาขຌา฿หม 56,266 คน) มีอัตรานักศึกษาทีไออกกลางคันฉลีไยรຌอยละ 45.41  

3.2 การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ละประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัๅนสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชนพิจติร ละอุทัยธานี 

3.2.1 หลักสูตร ปวส. จัดการรียนการสอน฿นวิทยาลัยชุมชน 2 หง มีนักศึกษาขຌา
฿หม฿นชวง 10 ป รวมจ้านวน 4,315 คน มืไอพิจารณาจากสถิติจ้านวนนักศึกษาขຌา฿หม฿นชวง 10 ป ลຌวพบวา 
จา้นวนนักศึกษา ปวส. ยังคงทาดิม (ลดลงฉลีไยเมถึงรຌอยละ 1.00) 

3.2.2 หลักสูตร ปวช. จัดการรียนการสอน฿นวิทยาลัยชุมชน 2 หง มีนักศึกษาขຌา
฿หม฿นชวง 10 ป รวมจ้านวน 13, 616 คน มืไอพิจารณาจากสถิติจ้านวนนักศึกษาขຌา฿หม฿นชวง 10 ป ลຌวพบวา 
จ้านวนนักศึกษาลดลงฉลีไยรຌอยละ 12.21  

3.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผูຌรับบริการตัๅงตปการศึกษา 
2553 - 2561 ฿นวิทยาลัยชุมชน 4 หง รวมจ้านวน 421 คน หลักสูตรทีไจดัการรียนการสอน เดຌก หลักสูตร
พนักงานสุขภาพชุมชน หลักสูตรการสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ หลักสูตรผูຌ ดูลผูຌ พิการ ละหลักสูตร
ผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏเมຌ 

3.4 หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรฝຄกอบรมระยะสัๅน)  
3.4.1 ผูຌรับบริการ มีผูຌรับบริการ฿นชวง 10 ป (พ.ศ. 2551 – 2560) จ้านวน 

284,181 คน 



 ๏์ 

3.4.2 หลักสูตรทีไมีผูຌรียนมากทีไสุด 3 อันดับรก จากขຌอมูล฿นป พ.ศ. 2560 
เดຌก หลักสูตรการท้าอาหาร – ขนมพืไอธุรกิจ หลักสูตรการท้าขนมอบ ละหลักสูตรบกอรีไ  

 
 การพจิารณา 
 ทีไประชุมเดຌอภิปรายกีไยวกับรายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนลຌว มขีຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะ ดังตอเปนีๅ 

1. มืไอพิจารณาขຌอมูลบบสอบถามผูຌส้ารใจการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสดง฿หຌหในวา 
สาหตุหลักของนักศึกษาออกกลางคัน คือ การดูลครอบครัว มีปัญหาคา฿ชຌจาย฿นการศึกษา ละเมสามารถ
บริหารวลาเปรียนเดຌ ซึไงป็นลักษณะทีไกิดขึๅนกับวิทยาลัยชุมชนทัไวลก ดังนัๅน สนอ฿หຌก้าหนดรูปบบ 
การรียนการสอนบบออนเลนຏ กลุมผูຌรียน฿หม ละวลาการจัดการรียนการสอน฿หม นอกจากนีๅ ฿หຌปรับปรุง
หลักสูตรตาง โ ฿หຌมีความหลากหลาย ละสามารถสนองความตຌองการของผูຌรียนละตลาดรงงานดยนຌน
ดຌานการพัฒนาทักษะละอาชีพ ทัๅงนีๅจะตຌองเมละลยคุณภาพของการจัดการรียนการสอน 

2. ฿หຌวิคราะหຏผลสถิติการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทีไสดง฿หຌหในถึง
สาขาวิชาทีไป็นความตຌองการของผูຌรียนวามีนวนຌมทีไพิไมขึๅนหรือลดลง ละดຌานคุณภาพของหลักสูตร พืไอ
ก้าหนดนยบายรองรับการท้างานบบชิงรุกพืไอพัฒนาวิทยาลัยชุมชน฿หຌป็นทีไรูຌจักอยางกวຌางขวาง ทัๅงนีๅ 
อาจจะน้าผลการวิคราะหຏเปผนวกกับยุทธศาสตรຏสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ป ละ฿หຌมีกลุมงาน
รับผิดชอบจัดท้าฐานขຌอมูลสถิติการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน฿หຌป็นระบบ ครอบคลุมหลักสูตร
ระยะสัๅนดຌวย ละ฿หຌมีระบบการก้ากับ ติดตามอยางตอนืไอง  

มติ ทีไประชุมมีมติ฿หຌสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัด฿หຌมีกลุมงานรับผิดชอบจัดท้าฐานขຌอมูลสถิติ 
การจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฿หຌป็นระบบ ครบถຌวน ครอบคลุมทัๅงหลักสูตรระยะสัๅน วิคราะหຏ
สถิตินวนຌมการพิไม/ลด สาหตุการออกกลางคันของนักศึกษาทีไทຌจริง ป็นขຌอสนอประกอบการตัดสิน฿จ 
ชิงนยบาย฿นการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการรียนการสอนทีไตอบจทยຏความตຌองการของผูຌรียน฿หຌทันตอ
สภาวะการปลีไยนปลงของลกปัจจุบัน สนอตอทีไประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
วาระทีไ 4.3  รืไอง กรอบการจัดการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562               

                              ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรปุรืไอง 
1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๎๑๑๔ มาตรา 27 ผูຌอ้านวยการสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนมีอ้านาจหนຌาทีไ (1) บริหารกิจการของสถาบัน฿หຌป็นเปตามนยบายวัตถุประสงคຏของสถาบัน
ละป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ ละประกาศของทางราชการละของสถาบัน (2) จัดท้า
ผนพัฒนาสถาบัน ดูล฿หຌมีการปฏิบัติตามนยบายละผนงาน รวมทัๅงติดตามประมินผลการด้านินงานของ
สถาบัน ละ (๏) จดัท้างบประมาณรายรับละงบประมาณรายจายพืไอสนอตอสภาสถาบัน 
   2. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน วงงินทัๅงสิๅน จ้านวน 710.6490 ลຌานบาท (จใดรຌอยสิบลຌานหกสนสีไหมืไนกຌาพันบาทถຌวน) ภาย฿ตຌ  
8 ผนงาน 13 ผลผลิต/ครงการ น้าสงผลผลิตตามงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรร จา้นวน  23 ตัวชีๅวัด ดังนีๅ 



 ๏ํ 

   2.1 งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
จ้านกตามผนงานบุคลากรภาครัฐ 35.87% ผนงานพืๅนฐาน ผนงานยุทธศาสตรຏ 2.09% ผนงาน 
บูรณาการ 3.90% ละผนงานบูรณาการพัฒนาพืๅนทีไระดับภาค 1.26%  
    2.2 งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จ้านกตามผนงานละงบรายจาย 5 งบรายจาย คือ งบบุคลากร  29.79% งบด้านินงาน 39.12%  
งบลงทุน 17.22% งบอุดหนุน 2.51% ละงบรายจายอืไน 11.35%  
   2.3 งบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จ้านกตาม 4 พันธกิจ ละคา฿ชຌจายดຌานบุคลากร มีสัดสวนดังนีๅ คือ ดຌานการจัดการศึกษา 56.6% ดຌาน 
การวิจัย 0.31%  ดຌานการบริการวิชาการ 8.42% ดຌานการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 0.21% ละคา฿ชຌจาย
ดຌานบุคลากร 35.00% (กรณีทีไเมรวมคา฿ชຌจายดຌานบุคลากร จะมีสัดสวน 4 พันธกิจ ทากับ จัดการศึกษา 
86.24% : วิจัย 0.48% : บริการวิชาการ 12.95% : ทา้นุบ้ารุงฯ 0.32%)  

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌจัดท้ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ้าป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ฿นภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดย฿ชຌปัจจัยตัวปรตาง โ ฿นการพิจารณา
ประกอบการประมาณการคา฿ชຌจายตลอดปงบประมาณ ประกอบดຌวย (1) ครงสรຌางทางกายภาพ เดຌก 
อาคาร หนวยทีไ฿หຌบริการทางการศึกษา/บริการทางวิชาการ฿นพืๅนทีไ หนวยจัดการศึกษา ฯลฯ ป็นตຌน  
(2) ปງาหมายการรับนักศึกษา/ผูຌรับบริการทางวิชาการ (3) จ้านวนนักศึกษา/ผูຌรับบริการทางวิชาการ  
(4) จ้านวนบุคลากรประภทตาง โ เดຌก ผูຌบริหารภาคนอกราชการ ครู พนักงานราชการ กรรมการ 
สภาวิทยาลัยชุมชน สรุปกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ละเดຌกรอบ
การจัดสรรงบประมาณ  

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะจัดท้าผนปฏิบัติราชการประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 หง ละส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน) ฿นภาพรวม ป็น 
การวางผน฿ชຌจายงินงบประมาณตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
฿นขຌอ 1 ละงินรายเดຌสบทบ฿นสวนทีไเดຌรับจัดสรรงบประมาณเมพียงพอ พืไอการบรรลุปງาหมายตัวชีๅวัดตาม
ผลผลิต/ครงการ 23 ตัวชีๅวัด จ้านกตาม 4 พันธกิจ คือ ดຌานการจัดการศึกษา ดຌานการวิจัย ดຌานการบริการ
วิชาการ ละดຌานการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ดังรายละอียดอกสารประกอบวาระทีไน้าสนอตอทีไประชุมลຌว 
 

    การพิจารณา 
 ทีไประชุมพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขอ งส ถ า บั น วิท ย าลั ย ชุ ม ช น ลຌ ว  มี ขຌ อ ส น อ น ะว า ฿หຌ น้ าขຌ อ ส น อ น ะขอ งสภ าส ถ า บั น ฿น 
การพิจารณาวาระทีไ 4.2 ฿นขຌอสนอชิงนยบาย฿นการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา฿หຌ
สามารถตอบจทยຏความตຌองการของผูຌรียน฿หຌทันตอสภาวะการปลีไยนปลง฿นลกปัจจุบัน ดยอาจก้าหนด
สัดสวนการจัดสรรงบประมาณวงงิน 5 – 10% พืไอ฿ชຌ฿นการบูรณาการ฿นการพัฒนานวัตกรรมทีไ฿ชຌ฿น 
การสงสริมการจัดการรียนการสอนหรือหลักสูตรรูปบบ฿หม โ  

 
มติ ทีไประชุมหในชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดย฿หຌสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้านินการปรับปรุงตามขຌอสนอนะของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนละ฿หຌป็นเปตามยุทธศาสตรຏสถาบันวิทยาลัยชุมชน  



 ๏๎ 

วาระทีไ 4.4  รืไอง การตงตัๅงคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน ละตาก         
                               ทนตําหนงทีไวางลง 

สรปุรืไอง 
    1. นายวรชษฐ  ตຎชะรัก กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน เดຌลาออก

จากต้าหนง ตัๅงตวันทีไ 1 มนีาคม 2561 
2. นายประพัฒนຏ ชืๅอเทย กรรมการผูຌทนสถาบันอุดมศึกษา สภาวิทยาลัยชุมชนตาก              

เดຌลาออกจากต้าหนง ตัๅงตวันทีไ 31 กรกฎาคม 2561 
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบลຌว ตามความ฿นขຌอ 7 หงขຌอบังคับสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน วาดຌวยจ้านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักกณฑຏละวิธีการเดຌมาซึไงกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๎๑๑๔ 
ก้าหนด฿หຌสภาสถาบันตงตัๅงคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนีๅ 

(1)  กรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ ซึไงลือกกันอง หรือผูຌทีไสภาสถาบันมอบหมาย 
จา้นวนหนึไงคน ป็นประธาน 

(2)  ผูຌทรงคุณวุฒิ ซึไงสภาวิทยาลัยชุมชนลือก จากบุคคลทีไมีความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับ
วิทยาลัยชุมชนป็นอยางดี ละป็นทีไยอมรับ฿นชุมชนละสังคมทีไสภาวิทยาลัยจังหวัดนัๅนลือก จ้านวนสองคน 
ป็นกรรมการ 

(3)  ผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความขຌา฿จ ละมีประสบการณຏกีไยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน          
ทีไสภาสถาบันตงตัๅง จา้นวนหนึไงคน ป็นกรรมการ 

(4)  ผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ป็นกรรมการละลขานุการ 
 บัดนีๅ สภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน ละตาก เดຌสนอชืไอผูຌทรงคุณวุฒิ ซึไงมีความรูຌความ

ขຌา฿จกีไยวกับวิทยาลัยชุมชนป็นอยางดี ละป็นทีไยอมรับ฿นชุมชนละสังคมทีไสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนัๅน
ลือก จ้านวนสองคน ป็นกรรมการตามองคຏประกอบของกรรมการ฿นขຌอ (2) ดังนีๅ  

วิทยาลยัชุมชน กรรมการ (สภาวิทยาลัยลือก) กรรมการ (สภาวิทยาลัยลือก) 
มฮองสอน นายรอน  ฿จกันทา พันต้ารวจทจกัรຏ  สายกຌว 
ตาก นายชวพันธຏ  ชวจริญพันธຏ นายปຂยะศกัด่ิ ตัณฑຏจรญิรัตนຏ 

ดังนัๅน จึงสนอทีไประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพืไอพิจารณาสนอรายชืไอ฿นการตงตัๅง
ป็นกรรมการตามองคຏประกอบขຌอ (1) ละขຌอ (3)  

 

                         การพิจารณา 
                   ทีไประชุมพิจารณาการตงตัๅงคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน 
ละตาก ทนต้าหนงทีไวางลง ดังนีๅ 
 1. สนอชืไอกรรมการสภาสถาบันผูຌทรงคุณวุฒิ พืไอท้าหนຌาทีไประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน ละตาก ดังนีๅ 

(1) นายพทยຏพิชฐ บัญญัติ  ป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน ละตาก 

    หในชอบ฿นหลักการ฿หຌประธานคณะกรรมการสรรหาสนอชืไอผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความ
ขຌา฿จ ละมีประสบการณຏกีไยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน พืไอท้าหนຌาทีไกรรมการสรรหากรรมการ 
สภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน ละตาก  



 ๏๏ 

2. หในชอบรายชืไอผูຌทรงคุณวุฒิ ทีไสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนัๅนลือก จ้านวนสองคนป็น
กรรมการ 

วิทยาลยัชุมชน กรรมการ (สภาวิทยาลัยลือก) กรรมการ (สภาวิทยาลัยลือก) 
มฮองสอน นายรอน  ฿จกันทา พันต้ารวจทจกัรຏ  สายกຌว 
ตาก นายชวพันธຏ  ชวจริญพันธຏ นายปຂยะศกัด่ิ ตัณฑຏจรญิรัตนຏ 
 
มติ ทีไประชุมมีมติ ดังนีๅ 
 1. หในชอบ฿หຌสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้านินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนทน
ต้าหนงทีไวาง  
 2. หในชอบตงตัๅงคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ดังนีๅ 
      2.1 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมฮองสอน ทนต้าหนงทีไวางลง ดังนีๅ 
                  2.1.1 นายพทยຏพิชฐ บัญญัติ                        ประธานกรรมการ 
             2.1.2 นายรอน ฿จกันทา                               กรรมการ 
             2.1.3 พันต้ารวจทจักรຏ สายกຌว                     กรรมการ 
             2.1.4 ...........................................                     กรรมการ 
             2.1.5 ผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   กรรมการละลขานุการ  
      2.2 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ทนต้าหนงทีไวางลง ดังนีๅ 
             2.2.1 นายพทยຏพิชฐ บัญญัติ                        ประธานกรรมการ 
             2.2.2 นายชวพันธຏ ชวจริญพันธຏ                     กรรมการ 
             2.2.3 นายปຂยศักด่ิ ตัณฑຏจริญรัตนຏ                  กรรมการ 
             2.2.4 ...........................................                     กรรมการ 
             2.2.5 ผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   กรรมการละลขานุการ  
ทัๅงนีๅมอบ฿หຌประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน (นายพทยຏพิชฐ บัญญั ติ)  
สนอชืไอกรรมการล้าดับทีไ 2.1.4 ละ 2.2.4 ดย฿หຌสถาบันวิทยาลัยชุมชนสนอนายกสภาสถาบันลงนาม฿น
ค้าสัไงตอเป 
 
วาระทีไ 4.5  รืไอง การตงตัๅงคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรปุรืไอง 
1. ทีไประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครัๅงทีไ 8/2561 มืไอวันทีไ 14 สิงหาคม 2561  

หในชอบยุทธศาสตรຏสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ดย฿นยุทธศาสตรຏทีไ 1  
การบริหารจัดการชิงรุก ละธรรมาภิบาล ปງาหมายทีไ 1.2 ฿หຌมีระบบบริหารจัดการชิงรุก ละการ฿หຌบริการทีไดี  
มีประสิทธิภาพ ก้าหนด฿หຌมีนวด้านินการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหารจัดการทีไมี
ประสิทธิภาพ   

2. นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ละสถาบันวิทยาลัยชุมชนเดຌมีการประชุมหารือถึง
รืไอง การปรับปรุงระบบบริหารจัดการชิงรุก ดยน้าระบบทคนลยีสารสนทศทีไสถาบันวิทยาลัยชุมชนทีไมี
อยูดิม ละจะพัฒนาระบบ฿หຌสอดคลຌองกับภาระงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนมากขึๅน ทัๅง฿นดຌานการบริหาร
จัดการ ละดຌานการจัดการรียนการสอน ดังนัๅนจึงหในควรตงตัๅงอนุกรรมการพัฒนาระบบทคนลยี
สารสนทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดยมีองคຏประกอบของอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิทัๅงภาย฿นละภายนอก 



 ๏๐ 

รวมทัๅงผูຌทนจากวิทยาลัยชุมชน ทัๅงนีๅเดຌชิญผูຌทนจากส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรຏละทคนลยีหงชาติ (สวทช .) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ละจุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย 
มีรายนามตอเปนีๅ 

(1) นางสิริกร มณีรินทรຏ    ทีไปรึกษา  
(2) รองศาตราจารยຏฐาปนียຏ  ธรรมมธา  ประธานอนุกรรมการ 
(3) นายศักด่ิ สกขุนทด    อนุกรรมการ 
(4) นายบุญลิศ  อรุญพิบูลยຏ    อนุกรรมการ 
(5) นายวรสรวง  ดวงจินดา    อนุกรรมการ 
(6) ผูຌชวยศาสตราจารยຏอนุชัย ธีระรืองชัยศรี  อนุกรรมการ 
(7) นายจริญชัย  วงษຏจนิดา    อนุกรรมการ 
(8) นายชาญวิทยຏ  ตธนะคุณ   อนุกรรมการละลขานุการ 
(9) จຌาหนຌาทีไส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ผูຌชวยลขานุการ 
(10) จຌาหนຌาทีไสา้นักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ผูຌชวยลขานุการ 

ดย฿หຌมีอ้านาจหนຌาทีไก้าหนดผนยุทธศาสตรຏการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ละสนอนะการน้าระบบทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นดຌานการบริหารจัดการ ละดຌานการจัด 
การรียนการสอนกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 

 การพิจารณา 
 ทีไประชุมเดຌพิจารณารายชืไอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ดยสนอพิไมรายชืไอ ผูຌทนจากวิทยาลัยชุมชนทัๅง 4 ภาคทีไมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นระบบ
ทคนลยีสารสนทศ         
                                                                                                                                     
มติ   ทีไประชุมหในชอบตงตัๅงคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ดยมีองคຏประกอบของอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิทัๅงภาย฿นละภายนอก ละผูຌทนจากวิทยาลัย
ชุมชนทัๅง 4 ภาค ทีไมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นระบบทคนลยีสารสนทศ มีรายนามตอเปนีๅ 

(1) นางสิริกร มณีรินทรຏ   ทีไปรึกษา  
(2) รองศาตราจารยຏฐาปนียຏ  ธรรมมธา  ประธานอนุกรรมการ 
(3) นายศักด่ิ สกขุนทด    อนุกรรมการ 
(4) นายบุญลิศ  อรุญพิบูลยຏ   อนุกรรมการ 
(5) นายวรสรวง  ดวงจินดา   อนุกรรมการ 
(6) ผูຌชวยศาสตราจารยຏอนุชัย ธีระรืองชัยศรี อนุกรรมการ 
(7) นายจริญชัย  วงษຏจนิดา   อนุกรรมการ 
(8) นายชาญวิทยຏ  ตธนะคุณ   อนุกรรมการละลขานุการ 
(9) จຌาหนຌาทีไส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผูຌชวยลขานุการ 
(10) จຌาหนຌาทีไส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผูຌชวยลขานุการ 

ละสถาบันวิทยาลัยชุมชนสนอนายกสภาสถาบันตอเป 
 
 



 ๏๑ 

วาระทีไ 4.6  รืไอง ขอปรับปรุงรายชืไอคณะอนุกรรมการรางขຌอบังคับ ปรับปรุง ละกຌเขขຌอบังคับ        
                             สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรปุรืไอง 
ตามค้าสัไงสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทีไ 52/๎๑๒0 ลงวันทีไ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๎๑๒0 ตงตัๅง

คณะอนุกรรมการรางขຌอบังคับ ปรบัปรุง ละกຌเขขຌอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาลຌว พืไอ฿หຌการด้านินงาน฿นรืไองดังกลาวป็นเปดຌวย
ความรียบรຌอยมีประสิทธิภาพ จึงสนอ฿หຌมีการปรับปรุงรายชืไอคณะอนุกรรมการรางขຌอบังคับ ปรับปรุง ละ
กຌเขขຌอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 

  การพิจารณา 
  ทีไประชุมเดຌพิจารณารายชืไอคณะอนุกรรมการรางขຌอบังคับ ปรับปรุง ละกຌเขขຌอบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดยสนอ฿หຌพิไมรายชืไอ นายทิวากร หลาลือชา   
 

มติ  ทีไประชุมหในชอบการขอปรับปรุงรายชืไอคณะอนุกรรมการรางขຌอบังคับ ปรับปรุง ละ
กຌเขขຌอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนีๅ 

(1) ผูຌอ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน     ประธานอนุกรรมการ 
(2) นายพทยຏพิชฐ บัญญัติ   อนุกรรมการ 
(3) นายอภาส ขียววิชัย   อนุกรรมการ 
(4) ผูຌชวยศาสตราจารยຏประสริฐ จริยานุกูล อนุกรรมการ 
(5) นางนงนຌอย พัวพัฒนกุล      อนุกรรมการ 
(6) นายน้าชัย กฤษณาสกุล   อนุกรรมการ 
(7) นายพิชษฐ ตรีพนากร   อนุกรรมการ 
(8) ผูຌชวยศาสตราจารยຏวุฒินันทຏ รามฤทธ่ิ อนุกรรมการ 

 (9) ผูຌชวยศาสตราจารยຏประยูร ด้ารงรักษຏ อนุกรรมการ 
 (10) นายทิวากร หลาลือชา   อนุกรรมการ 
 (11) ผูຌอ้านวยการกอง/หนวยงาน   อนุกรรมการ 
            หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย จา้นวน 2 คน  
 (12) นายจริญชัย วงษຏจนิดา      อนุกรรมการละลขานุการ 
 (13) จຌาหนຌาทีไส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผูຌชวยลขานุการ 
 (14) จຌาหนຌาทีไส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผูຌชวยลขานุการ 
ละสถาบันวิทยาลัยชุมชนสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตอเป 
 
วาระทีไ 4.7  รืไอง ผลการประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌอํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

สรปุรืไอง 
ตามค้าสัไงสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทีไ 52/๎๑๒1 ลงวันทีไ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๎๑๒1 

ตงตัๅงคณะกรรมการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร นัๅน 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอรียนวา คณะกรรมการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไของ
ผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เดຌด้านินการประมินตามหลักกณฑຏละวิธีการทีไก้าหนดเวຌ฿นประกาศของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดยเดຌสืบหาขຌอมูลจากสภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ละพิจารณา



 ๏๒ 

จากหลักฐานตามบบประมิน การประมินผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีผลการประมินผานกณฑຏ 
การประมิน  
 

มติ  ทีไประชุมหในชอบ฿หຌ นายวิชัย ชวนรักษาสัตยຏ ผานการประมินการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไ
ของผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจติร ตามขຌอคิดหในของคณะกรรมการประมินฯ 
 
วาระทีไ 4.8  รืไอง ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาอุทธรณ์คําสัไงลงทษทางวินัยอยางรຌายรง 

สรปุรืไอง 
1. นายสมคิด สายวว ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ต้าหนงครู วิทยฐานะครู

ช้านาญการ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อดีตผูຌอ้านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ถูกสอบสวนวินัยอยางรຌายรง 
นืไองจากมีพฤติการณຏชืไอวาทุจริตหรือมีการ฿ชຌอ้านาจหนຌาทีไดยมิชอบ กรณีการจຌางหมาบริการจัดท้ารถคลืไอนทีไ
เอทีคอนฟอรຏรຌนทຏ ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  ดยทีไประชุม อ.ก.ค.ศ. ส้านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ฿นการ
ประชุมครัๅงทีไ 6/2553 มืไอวันทีไ 10 กันยายน 2553 เดຌพิจารณามติของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยาง
รຌายรง ดยเดຌชิญประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรຌายรง ละผูຌทีไกีไยวขຌองมา฿หຌขຌอมูลพิไมติมลຌว  
มีมติสอดคลຌองกับคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรຌายรงวา นายสมคิด สายวว กระท้าผิดฐานปฏิบัติหรือ 
ละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไราชการดยมิชอบ พืไอ฿หຌตนองหรือผูຌอืไนเดຌรับประยชนຏทีไมิควรเดຌ ป็นการทุจริตตอ
หนຌาทีไราชการ ป็นความผิดวินัยอยางรຌายรง ตามมาตรา 84 วรรคสาม หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการ
ครูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 ละทีไกຌเขพิไมติม จงึลงทษเล นายสมคิด สายวว ออกจากราชการ  

2. นายสมคิด สายวว เดຌยืไนอุทธรณຏตอ ก.ค.ศ. ดยส้านักงาน ก.ค.ศ. เดຌลงรับรืไองมืไอวันทีไ 
7 มกราคม 2554 ละส้านักงานก.ค.ศ. เดຌมีหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ทีไศธ 0206.9/517 ลงวันทีไ 28 
มิถุนายน 2560 รืไอง การพิจารณาอุทธรณຏ ถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน จຌงวาอ้านาจ฿นการพิจารณาอุทธรณຏ ป็น
อ้านาจของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือทีไศธ 0595 (1)/2187 ลงวันทีไ 5 กรกฎาคม 2560 
ถึงส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หารือวา สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือ คณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณຏละรຌองทุกชຏ ( ก.อ.ร.) มีอ้านาจหนຌาทีไ฿นการพิจารณาอุทธรณຏค้าสัไงเลออกจากราชการของ 
นายสมคิด สายวว ซึไงส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดຌมีหนังสือดวนทีไสุด ทีไศธ 0595(2) 
1.10/8198 ลงวันทีไ 16 สิงหาคม 2561 จຌงวา สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีฐานะป็นองคຏกรกลางบริหารงาน
บุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามความ฿นมาตรา 6 หงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
จงึมีอ้านาจหนຌาทีไ฿นการบริหารงานบุคคลทียบเดຌกับ ก.ค.ศ. ละมีอ้านาจ฿นการพิจารณาอุทธรณຏของ นายสมคิด 
สายวว  

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาพืไอ฿หຌกิดความรอบคอบ฿นการสนอสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพืไอพิจารณารืไอง การอุทธรณຏของนายสมคิด สายวว จึงหในควรตงตัๅงคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณຏรຌองทุกขຏ ดยมีรายชืไอดังนีๅ 

(1) นายถนอม อินทรก้านิด    ประธานอนุกรรมการ 
(2) นายพทยຏพิชฐ บัญญัติ    อนุกรรมการ 
(3) ศาสตราจารยຏสุนทร มณีสวัสด่ิ   อนุกรรมการ 
(4) นายสรวิชิต ทองบัวบาน               อนุกรรมการ 
(5) นายสุบรรณ เชยศิริชติ    อนุกรรมการ 



 ๏๓ 

(6) ผูຌชวยศาสตราจารยຏวุฒินันทຏ รามฤทธ่ิ  อนุกรรมการ 
(7) นางสาวพใญนภา นักฆຌอง   ลขานุการ 
(8) จຌาหนຌาทีไส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ผูຌชวยลขานุการ 
(9) จຌาหนຌาทีไส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ผูຌชวยลขานุการ 
 

 การพิจารณา 
 กอนการพิจารณาตงตัๅงคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณຏรຌองทุกขຏ ผูຌทนลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายสุทน ฉืไอยพุก) ละกรรมการสภาสถาบันซึไงลือกจากผูຌทนผูຌอ้านวยการ
วิทยาลัย (ผูຌชวยศาสตราจารยຏวุฒินันทຏ รามฤทธ่ิ) เดຌขอออกจากหຌองประชุมนืไองจากเดຌรับการตงตัๅงป็น
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรຌายรง ตามค้าสัไงส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีไ 226/2552 
รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรຌายรง 

ทีไประชุมเดຌพิจารณาการตงตัๅงคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณຏรຌองทุกขຏลຌว  
มีขຌอสนอนะวา ฿หຌสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดท้าขຌอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดຌวยการอุทธรณຏรຌองทุกขຏ 
พืไอก้าหนดคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการฯ ละวาระการด้ารงต้าหนงของคณะอนุกรรมการฯ คูขนานเปกับ
การตงตัๅงคณะอนุกรรมการพิจารณารຌองทุกขຏ 
 

มติ ทีไประชุมมีมติ ดังนีๅ 
1. รับทราบการขออุทธรณຏคา้สัไงลงทษทางวินัยอยางรຌายรงของนายสมคิด สายวว 
2. รับทราบมติ ก.ค.ศ. ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ทีไ ศธ 0206.9/517 ลงวันทีไ 28 

มิถุนายน 2560 ละการพิจารณาของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดวนทีไสุดทีไ ศธ 0595 (2) 1.10/8198 ลงวันทีไ 16 สิงหาคม 2561  

3. หในชอบ฿หຌตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอพิจารณากลัไนกรองการขออุทธรณຏรຌองทุกขຏของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดยมีรายชืไอดังนีๅ 
     (1) นายถนอม อินทรก้านิด               ประธานอนุกรรมการ 
     (2) นายพทยຏพิชฐ บัญญัติ               อนุกรรมการ 
     (3) ศาสตราจารยຏสุนทร มณีสวัสด่ิ              อนุกรรมการ 
     (4) นายสรวิชิต ทองบัวบาน               อนุกรรมการ 
     (5) นายสุบรรณ เชยศิริชติ                         อนุกรรมการ 
     (6) ผูຌชวยศาสตรจารยຏวุฒินันทຏ รามฤทธ่ิ           อนุกรรมการ 
     (7) นางสาวพใญนภา นักฆຌอง    ลขานุการ 
  (8) จຌาหนຌาทีไส้านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน   ผูຌชวยลขานุการ 
  (9) จຌาหนຌาทีไสา้นักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ผูຌชวยลขานุการ 
ละสถาบันวิทยาลัยชุมชนสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตอเป 
 
 
 
 
 
 



 ๏๔ 

ระบียบวาระทีไ 5 วาระอืไน โ 
วาระทีไ 5.1 รืไอง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ประธานก้าหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครัๅงทีไ 11/2561 ฿นวันอังคารทีไ 
13 พฤศจิกายน  2561 ณ  หຌองประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน  อาคารรัชมั งคลาภิ ษก  2  ชัๅน  9 
กระทรวงศึกษาธิการละกลาวขอบคุณกรรมการทุกทาน พรຌอมกับปຂดการประชุม 
 
มติ ทีไประชุมรับทราบ 
 

ลกิประชุมวลา ํ8.0์ น. 
  

นางสาวรัชนันตຏ  เชยสุวรรณ 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                   นายจริญชัย วงษຏจนิดา 
ผูຌจดรายงานการประชุม                                ผูຌตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


