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รายนามกรรมการผู้มาประชุม 

1. นางสิริกร มณีรินทร์   นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 (นางสาววรรณี สิงห์โตนาท แทน) 
3. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นางสาวแสงมณี มีน้อย แทน) 
8. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์   
 รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ) 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 
10. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
11. นายพล เสาะสุวรรณ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
12. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายอุดร ตันติสุนทร  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 
5. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
6. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
7. นายภูมินทร์ หะรินสุต  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
8.           (- ว่าง -)  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 

  
  
   

 
 



๒ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๓. นายเจริญชัย วงษ์จินดา สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๔. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๕. นางชนิกา นํ้าเพชร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๖. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๗. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๘. นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๙. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๐. นางสาวสุธิมา เทียนงาม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๑. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๒. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๓. นางสาวพัชรี กาทอง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๔. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1.1   เรื่อง ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา 

ประธานแจ้ ง ว่ า  รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษ าธิการ  (นายแพท ย์ ธีระ เกียร ติ   
เจริญเศรษฐศิลป์) ได้ลงนามแต่งต้ังคณะทํางานเตรียมความพร้อมจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน พร้อมทั้ งเชิญผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถเข้ามาเป็นคณะทํางาน โดยท่ีผ่านมาได้ประชุมมาแล้ว ๓ ครั้ง และกําหนดให้มีการประชาวิจารณ์ทั้ง 
4 ภูมิภาคเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “...ก่อนการตรากฎหมาย 
ทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง...” ดังน้ี 

(1) ครั้งที่ ๑ ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(2) ครั้งที่ ๒ ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(3) ครั้งที่ ๓ ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(4) ครั้งที่ ๔ ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ทั้งน้ีจะได้เชิญคณะทํางานและผู้ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมการประชุมประชาวิจารณ์ดังกล่าวด้วย 
และขณะน้ีคณะทํางานฯ ดําเนินการวางกรอบการจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 
๒๕๖๐   
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 



๓ 

วาระที่ 1.1.2  เรื่ อ ง  การร่ วม เป็ น เจ้ าภ าพ การบํ า เพ็ ญ กุศลสวดพ ระอ ภิ ธรรมพ ระบ รมศพ  
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ประธานแจ้งว่า ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการบําเพ็ญกุศลสวด 

พระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งกําหนดผู้เข้าร่วมพิธีจํานวน ๕๐ ท่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดผู้เข้าร่วมพิธีตามจํานวนที่
กําหนด ประกอบด้วย นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และข้าราชการสํานักงานสถาบัน โดยจะจัดพวงมาลาจากสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ผ้าทอพ้ืนเมืองที่
เป็นผลผลิตของวิทยาลัยชุมชนที่ได้ทํางานร่วมกับชุมชน เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดีและแสดงความเป็น 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชน 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.1.3  เรื่อง ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับ 
                              ทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
 ประธานแจ้งว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคมมีหลายประเด็นที่วิทยาลัยชุมชนจะต้องปรับตัว 
โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรในสาขาวิชาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ อาทิ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและ
เอกภาพ”  เน้ือหาสาระของการปฏิรูปจะเน้นความสําคัญของการเติบโต  พัฒนาการทางสมองต้ังแต่ครรภ์มารดา
ไปจนถึงอายุ ๘ ปี ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชนท่ีจัดหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ควรจะ
มีการเตรียมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย Digital economy หรือ Thailand 4.0 ทั้งน้ี ที่ประชุมเสนอแนะให้มีการนําร่องจัดทําหลักสูตรระยะสั้น 
เก่ียวกับ e-Commerce /Digital marketing ในวิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคใต้ และจะขยายผลไปยังวิทยาลัยชุมชน
อ่ืน ๆ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.1.๔  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน”   
 ประธานแจ้งว่า  ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน” เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตาม
กฎหมาย และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการทํางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสร้าง
ความเข้าใจและค่านิยมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน ในระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2560  
ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ น้ัน ในการน้ี จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



๔ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2560  
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ 3.1  เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมตสิภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

  สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเก่ียวกับการดําเนินงานใน

เรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอรายงาน 
ผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที่ 3.2  เรื่อง  ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบ 
                             ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. ....  ร่างข้อบังคับ 
                             สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา 
                             ตําแหน่ง พ.ศ. ... และร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือ 
                                      สัญลักษณ์ของสถาบัน พ.ศ. .... 

สรุปเรื่อง 
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม 

๒๕๕๘ ได้ร่วมกันพิจารณา  
  ๑.๑ ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และ ส่วนประกอบ
ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. ....  
  ๑.๒ ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. ... 
  ๑.๓ ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน 
พ.ศ. .... 
และมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับทั้ง ๓ ฉบับ โดยมอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับรูปแบบตัวอักษร
ของตราสัญลักษณ์ให้มีลักษณะโค้งมน และให้หารือหน่วยงานเก่ียวข้องในการกําหนดช่ือภาษาอังกฤษของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และให้เสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 
  ๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
 ๒.๑ รูปแบบตราสัญลักษณ์สถาบันวิทยาลัยชุมชนตามที่ปรับตามมติของสภาสถาบัน 
 ๒.๒ รูปแบบเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รูปแบบที่ ๒ คือ 



๕ 

 
 ๒ .๓  มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนดรายละเอียดรูปแบบตราสัญลักษณ์และ 
เข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม โดยจ้างผู้ที่มีความชํานาญงานใน 
การออกแบบ และให้นําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
 ๓. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
 ๓.๑ เห็นชอบรูปแบบตราสัญลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รูปแบบที่ ๒ ตัวอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสีทอง 

 
 ๓.๒ เห็นชอบรูปแบบเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รูปแบบที่ ๑ พ้ืนหลังสีทอง
และให้ปรับตัวอักษรเป็นสีทองด้วย 

 
 4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดําเนินการปรับแก้ไขข้อความในร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ดังน้ี 
   4.1 ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน พ.ศ. ....   

4.2 ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของ
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. ... 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบตราสัญลักษณ์และเข็มวิทยฐานะ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามที่สภาสถาบันมีมติ
เห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้ ง 3 ฉบับแล้ว มี

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ช่ือสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ คําว่า “Institute of Community 
Colleges” ว่า เน่ืองจากเป็นช่ือเฉพาะ ซึ่งโดยทั่วไปจะนําหน้าช่ือด้วย “The” ดังน้ัน จึงเห็นสมควรให้สถาบัน



๖ 

วิทยาลัยชุมชนได้มีการตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องในการใช้ช่ือภาษาอังกฤษของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ก่อนที่จะเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในข้อบังคับทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ต่อไป 

 
มติ  1. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
                          (1) ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยลักษณะ ชนิด  ประเภท  และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. ....   
                     (2) ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. ...  
                   (3) ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน 
พ.ศ. .... 
                   2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องในการช่ือภาษาอังกฤษของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนตามการพิจารณาข้างต้นก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

 
วาระที่ 3.3  เรื่อง การรับทราบรายชื่อประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พังงา ยโสธร ปัตตานี  

      นราธิวาส ระนอง ยะลา มุกดาหาร  สตูล  และพจิิตร   

  สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

ได้มีมติเห็นชอบรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พังงา ยโสธร ปัตตานี 
นราธิวาส ระนอง ยะลา มุกดาหาร สตูล และพิจิตร น้ัน วิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมผู้ได้รับการสรรหาเป็น
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือ
แต่งต้ังเป็นประธานสภาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๕ 
วรรคสาม เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึง เพ่ือเสนอต่อ
สภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชน รายละเอียดประวัติผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาวิทยาลัย 
ดังเอกสารประกอบวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว สรุปได้ดังน้ี  

วิทยาลัยชุมชน รายชื่อผูท้รงคณุวุฒทิีเ่สนอตอ่สภาสถาบนัเพื่อแต่งตัง้
เป็นประธานสภาวิทยาลัยชมุชน 

แม่ฮ่องสอน นายสุเทพ นุชทรวง 
พังงา นายประพันธ์ วงศ์พานิช 
ยโสธร นางประภาศรี สุฉันทบุตร 
ปัตตานี นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ 
นราธิวาส นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช 
ระนอง นายขนบ พูลผล 
ยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา 
มุกดาหาร นายสมศักด์ิ สีบุญเรือง 
สตูล   นายวรัตน์ แสงเจริญ 
พิจิตร นายไพศาล นุ่มนาค 



๗ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบและให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งแต่งต้ัง
ต่อไป 
 
วาระที่ 3.4  เรื่อง การดําเนนิการสรรหาผูอํ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

  สรุปเรื่อง 
 สืบเน่ืองจากการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙  มีมติไม่เห็นชอบรายช่ือผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามที่คณะกรรมการ 
สรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ และมีมติให้ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้ง
ใหม่ น้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เก่ียวข้อง สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีการดําเนินการตาม
กระบวนการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งใหม่ ดังน้ี 

1. การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ได้
ให้การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมกันน้ี ที่ประชุมมีความเห็นว่า เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนคร้ังใหม่ จึงได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนชุดใหม่ ตามองค์ประกอบที่กําหนดในข้อบังคับฯ ประกอบด้วย (1) นายชุมพล พรประภา 
ผู้แทนจากกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน เป็นประธาน (2) นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ ผู้แทน
ประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ (3) นายวิชาพร  ชินประพันธ์ ผู้แทน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เห็นสมควรปรับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีมติมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนครั้งต่อไป 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือขอปรับปรุงประเด็นองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบัน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ และมีข้อคิดเห็นว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับฯ ที่ปรับปรุงใหม่ จึงมีมติเก่ียวกับการดําเนินการเลือกกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ซึ่งเป็นผู้แทนจากประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้ดําเนินการหลังสรรหาสภา
วิทยาลัยชุมชนและผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนชุดใหม่แล้วเสร็จ 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รายงานสรุปการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๕
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย (1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน เป็น
ประธาน (2) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง (3) กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งสภา
สถาบันมอบหมาย จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ (4) ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน 
เป็นกรรมการ (5) ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ และ ให้กรรมการสรร
หาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) เลือกกรรมการคนหน่ึง เป็นเลขานุการ สรุปได้ ดังน้ี 



๘ 

  3.1 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ ๒ กันยายน 
๒๕๕๙ มีมติเลือก นายชุมพล พรประภา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง ทําหน้าที่ประธาน
กรรมการสรรหา 
   3.2 การประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2560 มีมติเลือก นายวิชาพร  ชินประพัทธ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการสรรหา 

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอที่ประชุมพิจารณาประเด็นดังต่อไปน้ี 
4.1 พิจารณารายช่ือกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งสภาสถาบันมอบหมาย จํานวนหนึ่งคน 

เป็นกรรมการ 
4.2 ให้ความเห็นชอบในหลักการให้แต่งต้ังผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการ

เสนอช่ือในการประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชนในวันที่ 12 มีนาคม 2560 เป็นผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ซึ่ง
เลือกกันเอง เป็นกรรมการ และรายงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบในการประชุมต่อไป 

4.3 คุณลักษณะอ่ืนที่เหมาะสมของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามข้อกําหนด
ในข้อบังคับฯ ข้อ 3 ก (6) 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตาม
ประเด็นการพิจารณาที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแล้ว มีข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังน้ี 
 1. การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ  
  1.1 เห็นชอบให้ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งสภาสถาบัน
มอบหมาย จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการสรรหา 
  1.2 เห็นชอบในหลักการให้แต่งต้ังผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชนท่ีได้รับการเสนอช่ือ
ในการประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชนในวันที่ 12 มีนาคม 2560 เป็นผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือก
กันเอง เป็นกรรมการ และรายงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบในการประชุมต่อไป   

2. เสนอแนะให้มีการกําหนดคุณลักษณะอ่ืนที่เหมาะสมของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนตามข้อกําหนดในข้อบังคับฯ ข้อ 3 ก (6) “มีคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมตามที่สภาสถาบันกําหนด” เพ่ิมเติม 
ในประเด็นเก่ียวกับ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่แบบเต็มเวลา (Full time) และควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพตามรายการที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ  
 1.1 เห็นชอบให้ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งสภาสถาบัน

มอบหมาย เป็นกรรมการสรรหา 
1.2 เห็นชอบในหลักการให้แต่งต้ังผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชนท่ีได้รับการเสนอช่ือ

ในการประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชนในวันที่ 12 มีนาคม 2560 เป็นผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือก
กันเอง เป็นกรรมการ และรายงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบในการประชุมต่อไป  

๒. เห็นชอบประเด็นคุณลักษณะอ่ืนที่เหมาะสมของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตาม
ข้อกําหนดในข้อบังคับฯ ข้อ 3 ก (6) เพ่ิมเติม ในประเด็นเก่ียวกับ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่แบบ



๙ 

เต็มเวลา (Full time) และควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพตาม
รายการที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด 

๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนตามมติข้างต้น นําเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือแต่งต้ังต่อไป 
 

วาระที่ 3.5 เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองผูอํ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

  สรุปเรื่อง 
๑ . การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที ่ ๕/๒๕๕๙ เมื ่อวันที ่ ๑๓ ธันวาคม 

๒๕๕๙ พิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรณี นาย
ชาญวิทย์ โตธนะคุณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานสถาบัน และ นางสาววรรณี สิงห์โตนาท 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่มาจากข้าราชการ เสนอให้แต่งต้ังโดยอาศัยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 46 วรรคสอง และวรรคสามแล้ว มี
ความเห็นว่า เน่ืองจากมาตรา ๔๖ วรรคสอง “ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ อธิบดีจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่
ตําแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้” จึงมีมติ “...ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตรวจสอบคุณสมบัติของ (1) นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และ (2) นางสาววรรณี สิงห์โตนาท จากสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ทั้งน้ี อาจขอให้นางสาววรรณี  สิงห์โตนาท มาช่วยราชการที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปพลางก่อน” 

๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. เพ่ือขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ข้าราชการตามคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 64/2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีตําแหน่งเป็นหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะแต่งต้ังให้เป็นผู้รักษา
ราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (รองอธิบดี) ตามบทบัญญัติ มาตรา 46 วรรคสอง วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 
ได้หรือไม่ 

๓. สํานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือตอบข้อหารือของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
 ๓.๑ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย

ในการบริหารราชการแผ่นดิน ได้เคยพิจารณาและวินิจฉัยเก่ียวกับการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา 47 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวินิจฉัยตีความคําว่า 
“ข้าราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า” ที่สามารถเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการกรมได้ ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร (ระดับต้นหรือระดับสูง) ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ (ระดับต้นหรือระดับสูง) ตําแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ) หรือ ตําแหน่งประเภททั่วไป (ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส หรือระดับ
ทักษะพิเศษ)  

๓.๒ กรณีการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงอาจ
เทียบเคียงกับแนววินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ ที่กล่าวข้างต้น ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ. เรียนว่า เน่ืองจากการ
วินิจฉัยตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นอํานาจของ ก.พ.ร. ดังน้ัน เพ่ือความรอบคอบในการดําเนินการของสถาบัน



๑๐ 

วิทยาลัยชุมชนในกรณีน้ี ควรหารือต่อสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการฯ ตีความและวินิจฉัย
ปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาต่อไป  

๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการดําเนินการ
เสนอแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรณีของ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานสถาบัน และ นางสาววรรณี สิงห์โตนาท นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาผลการหารือ และ 
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

  การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการดําเนินการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ สรุปได้ดังน้ี 

๑. เน่ืองจากความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวินิจฉัยตีความคําว่า “ข้าราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้ากอง
หรือเทียบเท่า” หมายถึง “ข้าราชการในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน” ดังน้ัน กรณีเสนอแต่งต้ังข้าราชการในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งต่างนิติบุคคลกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน มาเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงมีความเห็นว่า ไม่สามารถดําเนินการได้ตามความใน
บทบัญญัติดังกล่าว 

๒. เน่ืองจากพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 6 ให้สภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนมีอํานาจในการบริหารงานบุคคลฯ จึงเห็นสมควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ลงนามในคําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

๓. ที่ประชุมได้อภิปรายในประเด็นเก่ียวกับการเสนอแต่งต้ังให้ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ซึ่ง
ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มาดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนผู้ดํารง
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนอีกตําแหน่งหน่ึง โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 28 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 แล้ว มีความเห็นว่า จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาทั้ง
สองตําแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ และไม่สามารถประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ๑๘๐ วัน 
ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนดได้   

๔. อย่างไรก็ตามท่ีประชุมเสนอแนะว่า ในอนาคต การแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ควรเป็นการผสมผสานหรือมีความสมดุลกันระหว่างผู้บริหารที่คัดเลือกจากสํานักงาน
สถาบัน และวิทยาลัยชุมชน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 

  
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งต้ังให้ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
พิเศษ สังกัดสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคําสั่งแต่งต้ังให้เห็นไปตาม 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบราชการที่เก่ียวข้องต่อไป     
 
 



๑๑ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 

๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติแต่งต้ัง (๑) นายนิยม ชูช่ืน  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นกรรมการสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  

๒. เน่ืองจาก นายนิยม ชูช่ืน ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
เมื่อ วันที่  31 มกราคม 2560 จึงจําเป็นต้องดําเนินการเลือกผู้แทนผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนใหม่  
ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือก
จากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจํา พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๓. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภาสถาบันซึ่ งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้ อํานวยการวิทยาลัย  
และผู้แทนผู้สอนประจํา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนดการได้มาซึ่งผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัย ดังน้ี 

 “ข้อ ๑1 ให้สํานักงานสถาบันจัดให้มีการประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยเลือกผู้แทนจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการสภาสถาบัน โดยวิธีลงคะแนนลับ   

 ให้สํานักงานสถาบันรายงานผลการเลือกผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยต่อสภาสถาบันเพ่ือ
แต่งต้ังต่อไป” 
      4. สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยเลือกผู้แทนจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการสภาสถาบัน โดยวิธีลงคะแนนลับ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  
ทําหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

๕. สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงรายงานผลการเลือกผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ต่อสภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ังต่อไป 
  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย์เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามคําสั่งแต่งต้ัง ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้น
ไป 
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง การกําหนดค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๕๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีไม่เป็นข้าราชการ โดยมี 
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธานอนุกรรมการ  ในการนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีไม่เป็นข้าราชการ ในการประชุมครั้ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีมติ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนเริ่มต้นให้กับผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 



๑๒ 

  ๑. หลักเกณฑ์การประเมิน 
  ๑.๑ องค์ประกอบในการประเมิน ประกอบด้วย  
   (๑)  ประสบการณ์ด้านการบริหาร (Experience) คิดเป็นร้อยละ ๔๐ โดยให้นํา
หลักการของระบบพนักงานราชการที่เทียบประสบการณ์ที่ตรงกับลักษณะงานในตําแหน่งที่ได้รับการว่าจ้าง โดยให้
ได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี 
   (๒)  ความสามารถและสมรรถนะ (Competency) คิดเป็นร้อยละ ๖๐ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๕ ด้าน ดังน้ี  
  (๒ .๑ ) ค วาม เข้ า ใจ ด้ านภ าษ า ต่ า งป ระ เท ศ  (foreign language) เช่ น
ภาษาอังกฤษ ในเรื่องการฟัง พูด อ่าน และเขียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
  (๒ .๒ ) ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
(Information technology for communication) เช่น การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ Microsoft 
office การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
  (๒.๓) ความเข้าใจและการสร้างระบบเครือข่าย (Networking) คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
  (๒.๔) ภาวะผู้นํา (Leadership) คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
  (๒.๕) ความสามารถด้านการบริหาร (Administration) คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 
ดังแบบประเมินกําหนดค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 ๑.๒ วิธีการคํานวณเงินค่าตอบแทนตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ ดังน้ี 

  (๑)  ค่าตอบแทนข้ันสูง – ค่าตอบแทนขั้นตํ่า = ส่วนต่าง (74,320 – 56,380 = 
17,940 บาท) 
 (๒)  ร้อยละ 40 ของส่วนต่าง = (17,940 x 40) / 100 = 7,176 บาท  
 (๓)  ร้อยละ 60 ของส่วนต่าง = (17,940 x 60) / 100 = 10,764 บาท 
 (๔)  วิธีการคํานวณ 
  ๔.๑ ตัวอย่างการคํานวณส่วนที่ 1 
  (๑) นาย ก มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 10 ปี นําประสบการณ์มาคิดตามการ
ปรับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี ได้ร้อยละ 25 
  (๒) นําประสบการณ์ร้อยละตาม (1) มาเทียบร้อยละ 40 = 25 x 40 / 100  
= ร้อยละ 10 
  (๓) นําร้อยละ 10 ตาม (2) มาคํานวณเป็นจํานวนเงิน = 10 x 7,176 / 100 = 
717.6 บาท  
  ๔.๒ ตัวอย่างการคํานวณส่วนที่ 2 
  (๑ ) นาย ก มีผลการประเมินความสามารถและสมรรถนะด้านการบริหาร  
ได้ร้อยละ 92  
  (๒) นําผลการประเมินร้อยละตาม (1) มาเทียบร้อยละ 60 = 92 x 60 / 100 = 
ร้อยละ 55.20 
  (๓) นําร้อยละ 55.20 ตาม (2) มาคํานวณเป็นจํานวนเงิน = 55.20 x 10,764 
/ 100 = 5,941 บาท  
  (4) ค่าตอบแทนที่ ได้ปรับจากขั้นตํ่า = (ค่าตอบแทนที่ ได้รับจากส่วนที่  1 + 
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากส่วนที่ 2) ดังน้ี (6,658.60 = 717.6 + 5,941) 



๑๓ 

  (5) สรุป ค่าตอบแทนเร่ิมต้นที่ได้รับ = 56,380 + 6,658.6 = 63,038.6 บาท 
(การคิดค่าตอบแทนให้ปัดเศษตามระบบราชการเป็น 63,040 บาท) 
 ๒. วิธีการประเมิน 
  คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็น
ข้าราชการได้เชิญผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมาเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ในข้อ 
๑ โดยมีผลการประเมินให้ได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้น ดังน้ี 
 (๑) นายมานิต วิมุตติสุข ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมจากขั้นตํ่า จํานวน ๔,๘๖๐ บาท เมื่อรวมกับ
ขั้นตํ่าแล้วได้รับค่าตอบแทนสุทธิ (๕๖,๓๘๐+๔,๘๖๐) จํานวน ๖๑,๒๔๐ บาท 
 (๒) นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมจากขั้นตํ่า จํานวน ๕,๗๘๐ บาท เมื่อรวม
กับขั้นตํ่าแล้วได้รับค่าตอบแทนสุทธิ (๕๖,๓๘๐+๕,๗๘๐) จํานวน ๖๒,๑๖๐ บาท 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนเร่ิมต้นของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแล้ว เห็นสมควรให้สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี
ไม่เป็นข้าราชการสําหรับ นายนําชัย กฤษณาสกุล อดีตรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย 
เน่ืองจากได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรียบร้อย ครบถ้วน ตามเวลาแล้ว  
 
มติ ที่ประชุม มีมติดังน้ี 
 ๑ . เห็นชอบให้นายมานิต วิมุตติสุข ได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นในการรักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๖๑,๒๔๐ บาท 
 ๒. เห็นชอบให้นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นในการรักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๖๒,๑๖๐ บาท 
  

วาระที่ 4.3  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ยโสธร น่าน และระนอง 

 สรุปเรื่อง 

๑. วิทยาลัยชุมชนสตูล คําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งต้ัง นางเกษร ปะลาวัน ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็น
ผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ต้ังแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 1/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มี
มติเห็นแต่งต้ังให้ นางเกษร ปะลาวัน เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลอีกวาระหน่ึง ต้ังแต่
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วจึงควรให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 

๒ . วิทยาลัยชุมชนยโสธร คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี ๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน พ .ศ . ๒๕๕๙ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร แต่เน่ืองจาก
คณะกรรมการมีภารกิจจํานวนมาก จึงยังไม่ได้มีการประชุมกรรมการสรรหาฯ ประกอบกับคณะกรรมการ 
สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธรอยู่ระหว่างการสรรหาชุดใหม่ ซึ่งบัดน้ีได้ดําเนินการสรรหาชุดใหม่เสร็จสิ้นแล้ว จึงควรให้
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร  

 ๓. วิทยาลัยชุมชนน่าน คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติให้ นาย



๑๔ 

ฌัชชภัทร พานิช ตําแหน่งครู วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นผู้เหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ต่อมาบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ขอถอนตัวออกจากการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติรับทราบการขอถอนตัว
ของ นายฌัชชภัทร พานิช จากการสรรหาผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านแล้ว จึงควรให้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  

  ๔. วิทยาลัยชุมชนระนอง คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๑๗๐/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ แต่งต้ัง นายปรีชา หนูน้อย ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ต้ังแต่
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ จึงควรให้มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง  
  5. สภาวิทยาลัยชุมชนท้ัง ๔ แห่ง พิจารณาเสนอคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๔ แห่ง  ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว และเสนอ
รายช่ือกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน และรายช่ือกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ จํานวนหน่ึงคน เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๔ แห่ง ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อ ๑ (๒) และ (๓) แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื่องแนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้แจ้งประวัติความเป็นมา แนว
ทางการพัฒนา และบริบทของวิทยาลัยชุมชนมายังสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว 

  การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล ยโสธร น่าน และระนอง ดังน้ี 
 

องค์ประกอบ
คณะกรรมการ 

สรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนระนอง 

๑ .  ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
เลือกกัน เอง หรือผู้ ท่ี
สภาสถาบันมอบหมาย 
จํ านวนหนึ่ งคน  เป็ น
ประธาน 

รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา นางสีลาภรณ์ บัวสาย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ผศ.ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ 

๒ .  ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ซ่ึงเลือก
กันเอง จํานวนหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 

นายวรัตน์ แสงเจริญ นางประภาศรี สุฉันทบุตร ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ นายขนบ พูลผล 

๓ .  ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
วิทยาลัยชุมชนซ่ึงเป็น
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
ในพ้ืนท่ี จํานวนหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 

นายทวีศักด์ิ พุฒสุขขี ผศ.อารี หลวงนา รศ.คมสัน อํานวยสิทธ์ิ ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว 



๑๕ 

องค์ประกอบ
คณะกรรมการ 

สรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนระนอง 

๔. ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงสภา
ส ถ าบั น แ ต่ ง ต้ั งจ าก
บุคคลท่ีมีความเข้าใจ 
และมีป ระสบการณ์
เกี่ ย วกั บภารกิ จของ
วิทยาลัยชุมชน จํานวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ 

    

๕. ผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  เป็ น
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ 

ผู้ อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น
วิทยาลัยชุมชน 

ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น
วิทยาลัยชุมชน 

ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยชุมชนเสนอรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 
จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
มติ ที่ประชุม มีมติดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบการกําหนดคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยชุมชนน่านตามท่ีเสนอข้างต้น 
  ๒. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ยโสธร น่าน และ
ระนอง ตามท่ีเสนอข้างต้น และเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยชุมชน เป็น 
ผู้เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของ
วิทยาลัยชุมชน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําเสนอนายกสภา
สถาบันลงนามคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ 4.4  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

สรปุเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน และแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน โดยให้สถาบันจัดทําเป็นกฎหมายเพ่ือบังคับใช้ต่อไปน้ัน 
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแล้ว โดยให้
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
ประกอบด้วย 
 
 



๑๖ 

    (๑)  ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   เป็นประธานกรรมการ 
    (2)  ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย  เป็นกรรมการ 
          จํานวนหน่ึงคน 
    (๓) ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน   เป็นกรรมการ 
    (4)  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง  เป็นกรรมการ 
       จํานวนหน่ึงคน 
    (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด    เป็นกรรมการ 
           ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จํานวนหน่ึงคน 
   (๖) ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   เป็นเลขานุการ 
 3. ปัจจุบันมีผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบกําหนดประเมินการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
  (๑) นายสุรเสน ทั่งทอง ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๙ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  (๒) นายอุบลศักด์ิ ขีดสร้อย ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 
รายชื่อบคุคลเพื่อเสนอเป็นคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีข่องผูอํ้านวยการวทิยาลัยชุมชน 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีของ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนแพร่ 

๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
    เป็นประธานกรรมการ 

ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

๒. ผู้ท่ีผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มอบหมายจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

นายพล เสาะสุวรรณ 
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 
วิทยาลัยชุมชนยะลา  
ผู้แทนผู้สอนประจํา 

นายทิวากร เหล่าลือชา 
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ผู้แทนผู้สอนประจํา 

๓. ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
เป็นกรรมการ 

นายบัญญัติ พุ่มพันธ์ นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล 

๔. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงเลือก
กันเอง จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

นายกฤษณะ จันทร์อินทร์ นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน 

๕ . ผู้ท รงคุณ วุฒิ ในจั งห วัดห รือนอก
จังห วัด  ซ่ึ งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก 
จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ นายสุทธิพันธ์ ทองไหล 

6. ผู้ อํานวยการกองบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นเลขานุการ 

ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ 
นายสุรเสน ทั่งทอง ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก และนายอุบลศักด์ิ ขีดสร้อย ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
และมอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป  
 



๑๗ 

วาระที่ 4.5 เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลยัชุมชน 

สรุปเรื่อง 

๑. การได้รับเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารในวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่ง 
ไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อมามีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําให้เกิด
ตําแหน่งผู้บริหารขึ้นใหม่ คือ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  ซึ่ งไม่มี กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ประกอบกับ  ก .พ .อ . ยังไม่ ได้ปรับปรุงกฎ  ก .พ .อ .  
ว่าด้วยการได้รับเงินประจําตําแหน่งฯ เพ่ือใช้บังคับกับกรณีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงต้องเสนอรายช่ือบุคคลที่
ได้รับแต่งต้ังดํารงตําแหน่งผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ ก.พ.อ. พิจารณาเห็นชอบการได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง 
  ๒. ความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ 
สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอ่ืนโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  ดังน้ัน ก.พ.อ. ใน
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงมีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนนํา
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่
เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๙ และมาตราอ่ืนที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งผู้บริหาร
ในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ไปพลางก่อนจนกว่า ก.พ.อ. จะได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับ
ข้าราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  3. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้มีรายมาตรากําหนดเกี่ยวกับ 
การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนชุมชนไว้ ดังน้ัน เมื่อผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
ว่างลงผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นว่าการบริหารของวิทยาลัยชุมชนจําเป็นต้องมีผู้อํานวยการ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่อย่างต่อเน่ือง ไม่อาจเว้นได้ เพราะอาจส่งผลให้งานของราชการเสียหาย จึงได้หารือนักกฎหมาย 
และใช้อํานาจตามความในมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ .ศ. ๒๕๔๖ แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนรวม จํานวน ๗ ราย  
  4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้รับคําช้ีแนะจากฝ่ายเลขานุการ ก.พ.อ. ว่า มาตรา ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล
ของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอ่ืนโดยอนุโลม เว้น
แต่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน และมาตรา ๓๙ บัญญัติให้อํานาจในการแต่งต้ังผู้อํานวยการวิทยาลัย 
เป็นของสภาสถาบัน เมื่อตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนว่างลงและอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่ง หาก
สภาสถาบันมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้สถาบันเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการ
แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามคําแนะนําของฝ่ายเลขานุการ ก.พ.อ และทําให้ผู้ได้รับ
แต่งต้ังรักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนได้รับเงินประจําตําแหน่ง จึงเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนทั้ง ๗ รายต่อไป  
 



๑๘ 

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง ดังน้ี     
(๑) นายฌัชชภัทร พานิช รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ต้ังแต่วันที่ 1 

สิงหาคม 2559 ถึง 27 มกราคม 2560 
(๒) นางเกษร ปะลาวัน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ต้ังแต่วันที่ 15 

สิงหาคม 2559 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 
(๓) นางสาวสุภาวดี อิสณพงษ์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ต้ังแต่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง 19 ธันวาคม 2559 
(๔) นายโยธิน บุญเฉลย รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ต้ังแต่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2560 
(๕) นางอัมพร สุคนเขตร์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต้ังแต่วันที่ 

23 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 
(๖) นายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ต้ังแต่วันที่ 28 

มกราคม 2560  
(๗) นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  
 
วาระที่ 4.6  เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2560 

 สรุปเรื่อง 
1. ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ในมาตรา ๑๘ (๕) สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
และ มาตรา ๔๖ สถาบันมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหน่ึงในสาขาวิชาที่มีการสอนใน
สถาบันได้ ดังต่อไปน้ี (๑)  อ นุ ป ริญ ญ าออก ให้ แ ก่ ผู้ สํ า เร็ จ ก ารศึ ก ษ า ใน ห ลั ก สู ต ร ระ ดั บ อ นุ ป ริญ ญ า 
(๒) ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม 

2. ขณะน้ีมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนที่เรียนครบตามหลักสูตร 
และได้รับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านการกลั่นกรอง และตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบให้นําเสนอ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญา ต่อไป 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนกล่ันกรอง และลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว ปีการศึกษา 
๒๕๕8 จํานวน 51 คน และปีการศึกษา 2559 จํานวน 130 คน เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จ
การศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 

4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัย ชุมชน  ๘  แห่ ง จํานวน  181 คน  แล้วว่ามีคุณสมบั ติครบถ้วนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ .ศ . 2548  ข้อ 12 เกณฑ์ 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา “ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรเกณฑ์ขั้นตํ่าของแต่



๑๙ 

ละรายวิชาและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าจึงถือว่าเรียนจบ
หลักสูตรอนุปริญญา”  

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 8 
แห่ง จํานวน 181 คน ดังน้ี  

1. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จํานวน 3 คน 
๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑ คน 
1.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน 

 2. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จํานวน 9 คน  
2.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3 คน 
2.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓ คน 
2.3 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 3 คน 

3. วิทยาลัยชุมชนยะลา จํานวน 12 คน 
       3.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3 คน 

3.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  5 คน 
3.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2 คน 
3.4 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 1 คน 
3.5 หลักสูตรอนุปรญิญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 คน 

4. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู จํานวน 27 คน 
4.1 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 18 คน 
4.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 คน 

5. วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน 3  คน 
5.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  2 คน 
5.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน 

 6. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จํานวน 2 คน 
       6.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  1 คน 
       6.2 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน 1 คน 

                      7. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จํานวน 62 คน 
       7.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 22 คน 
       7.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 คน 
       7.3 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 7 คน 
       7.4 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 13 คน 
       7.5 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 คน 
       7.6 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 9 คน 
       7.7 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ 1 คน 

 8. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 63 คน 
       8.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 50 คน 
       8.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 คน 

เพ่ือสถาบันจะได้เสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป  



๒๐ 

วาระที่ 4.7  เรื่อง ข้อเสนอแนะแนวทางในการทบทวน/ปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 สรุปเรื่อง 
1. ตามท่ีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่เมื่อวันที่ ๑๑ 

เมษายน ๒๕๕๘ และมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาระยะหน่ึงพบข้อจํากัดในการปฏิบัติตาม
กฎหมายในบางประการ และในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง และอายุของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนว่า เน่ืองจากพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๐ กําหนด
ว่า “ผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ ปี  และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้”  
โดยไม่กําหนดจํานวนวาระ ทําให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสามารถดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองได้หลายวาระ  
ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มีการกําหนดให้ผู้บริหารดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระ และสามารถ
โยกย้าย/หมุนเวียนไปดํารงตําแหน่งที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ ที่ประชุมจึงเสนอแนะว่า เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล
และประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานการบริหารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จึงขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาแนวทางการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เก่ียวกับ 
การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 2. ในการน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การทบทวน/ปรับปรุง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถเอ้ือต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริการตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบกับ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงสมควรเสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใน
การทบทวน/ปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในประเด็น/แนวทางการดําเนินงาน
ดังต่อไปน้ี 
 2.1 เสนอแนะให้มอบหมายกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑ คน เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  2.๒ เสนอแนะรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นสมควรแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และอํานาจหน้าที่ของอนุกรรมการ ฯ  
  2.3 เสนอแนะประเด็นเก่ียวกับข้อกฎหมายที่เป็นข้อจํากัดในการบริหารสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และ/หรือประเด็นที่ต้องการให้ทบทวน/ปรับปรุงในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   2.4 เสนอแนะแผนการดําเนินงาน/กรอบเวลาในการทํางานของคณะอนุกรรมการ ฯ 

  การพจิารณา 
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางในการทบทวน/ปรับปรุงพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 ตามประเด็นต่าง ๆ ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแล้วมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ที่ประชุมเห็นสมควรมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม และเข้าใจวิทยาลัยชุมชน เพ่ือ
แต่งต้ังเป็นอนุกรรมการฯ ต่อไป ทั้งน้ี อาจเลือกบุคคลที่เป็นผู้แทนจากประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน หรือบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน 

2.  ประเด็นการทบทวน/ปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ควร
ให้มีการทบทวนในประเด็นเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหน่ง/อายุของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน 
ที่เหมาะสมกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ รวมถึง Career Path ของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน และ



๒๑ 

ประเด็นอ่ืน ๆ ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งน้ี ควรมีการประชาพิจารณ์บุคลากรภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการทบทวน/ปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 ให้มี
ความครอบคลุม ครบถ้วน ต่อไป 
  
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2558  ทั้งน้ี ขอให้พิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสม และเข้าใจวิทยาลัยชุมชน เพ่ือแต่งต้ังเป็น
อนุกรรมการฯ พร้อมทั้งเสนอประเด็นเก่ียวกับข้อกฎหมายที่ต้องการให้ทบทวน/ปรับปรุงในพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการดําเนินงาน/กรอบเวลาในการทํางานของคณะอนุกรรมการ ฯ ต่อที่
ประชุมสภาสถาบันในการประชุมครั้งต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น.  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ 
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร  
ผู้จดรายงานการประชุม 
 

นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


