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รายงานการประชุม 

สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ ๒/๒๕62 

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕62 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(นายสุทน เฉื่อยพุก แทน) 
3. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

        (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์) 
10. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

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

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 
2. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
3. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
4. นายเจริญชัย วงษ์จินดา   เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธวัญชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
2. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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3. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
6. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
7. นางชนิกา นํ้าเพชร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
10. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นายสิทธิพร พินิจสิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16. นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
17. นางสาวมะวะดี ศรีพลอย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
18. นายสดายุ ทองพรม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วาระที่ 1.1.1  เรื่อง รายงานการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา 

ประธานแจ้งความก้าวหน้าการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษาให้ที่ประชุมทราบว่า ในช่วง
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายจัดต้ังกระทรวง
การอุดมศึกษา พ.ศ. ....ในวาระ 2 และ 3  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... 
 

 สรุปเรื่อง 
 สภานิติบัญญั ติแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เป็นพิเศษ เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... แล้วลงมติ
เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และจะนําทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้
ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยมีสาระสําคัญในมาตรา ดังต่อไปน้ี 
   มาตรา ๓ “ “เด็กปฐมวัย” หมายความว่าเด็กซึ่งมีอายุตํ่ากว่าหกปีบริบูรณ์และให้
หมายความรวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา” 



๓ 

 
   มาตรา ๘ “การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพ่ือเตรียมความ
พร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย” 
   มาตรา ๙ “ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย...” โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน มีรัฐมนตรี 4 กระทรวง เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 
ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงสาธารณสุข มีเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
   มาตรา ๑๔ “คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ (๕) บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป็นไปตามนโยบาย
ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

มาตรา ๑7 “ให้มีคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย..มีหน้าที่และ
อํานาจ...(2) กําหนดแนวทางบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องฯ รวมทั้งการบูรณาการจัดบริการในแต่ละช่วงรอยต่อของ
เด็กปฐมวัย” 

มาตรา ๑๘ “ให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่
เก่ียวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ”  

สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือกับ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งปัจจุบันยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม และมีผู้สนใจเรียน
จํานวนมากอันดับต้น ๆ  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.2  เรื่อง ตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําและการกําหนดตําแหน่งบริหาร (ผู้อํานวยการกอง) 
 

 สรปุเรื่อง 
ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งที่ประชุมทราบความก้าวหน้าของการติดตามเร่ืองการขอกําหนด

ตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําและการกําหนดตําแหน่งบริหาร (ผู้อํานวยการกอง) จากการเข้าพบหารือระหว่าง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียด 
ดังวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังน้ี 
  ๑. การดําเนินการเรื่องตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน เสนอ
ให้ ต้ังคณะทํางานร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน และเจ้าหน้าที่ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
(สพบ.) 
  ๒. การดําเนินการเรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน จํานวนไม่เกิน ๓ ตําแหน่ง สถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ระหว่างจัดทําคําช้ีแจง
เหตุผลความจําเป็นประกอบภาระงานตําแหน่งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 3 ตําแหน่ง ซึ่งจะเสนอ 
สภาสถาบันพิจารณาก่อนเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
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๓. การดําเนินการกําหนดตําแหน่งบริหาร (ผู้อํานวยการกอง) จะดําเนินการในส่วน

ราชการภายในสํานักงานสถาบัน เป็นลําดับแรก จากการวิเคราะห์ภาระงานและการมอบอํานาจ  และจะ
ดําเนินการสําหรับส่วนราชการในวิทยาลัยชุมชนต่อไปตามลําดับ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของการติดตามเรื่องการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ของผู้สอนประจําและการกําหนดตําแหน่งบริหาร (ผู้อํานวยการกอง) 
 
วาระที่ 1.2.3  เรื่อง การรับทราบการลาออกของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
 

  สรุปเรื่อง 
ตามสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ัง ร้อยตํารวจตรีสนุก สิงห์มาตร ดํารงตําแหน่ง

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ต้ังแต่วันที่  31 พฤษภาคม 2561 น้ัน 
ด้วยร้อยตํารวจตรีสนุก สิงห์มาตร กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชน

ยโสธร  มีความประสงค์ลาออกต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เน่ืองจากมีภารกิจสําคัญที่จะต้องปฏิบัติ 
  

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
๑. รับทราบการลาออกของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนในตําแหน่งที่ว่างลง  
๒. เห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ตามคําสั่ง 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ยโสธรในตําแหน่งที่ว่างลง 
 
วาระที่ 1.2.๔ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

  สรุปเรื่อง 
 ๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕) โดยให้
ปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนงานหรือโครงการเชิงนโยบายเร่งด่วนของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในประเด็นเก่ียวกับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชนการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชน และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
 ๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้บูรณาการแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน/ การจัดการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชน ไว้ในแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนระยะ ๕ ปี และจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ที่เก่ียวข้องต้อไป  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 
 
 



๕ 

 
วาระที่ 1.2.๕ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
                             พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) 
 

  สรุปเรื่อง 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้ง
แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการส่งเสริมครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่อดิจิทัล รวมท้ังพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดออนไลน์ น้ัน  

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสภาสถาบัน
เรียบร้อยแล้ว และให้นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาต่อไป ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายวาระที่
นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  
  
มติ  ที่ประชุมรับทราบผลการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 
วาระที่ 1.2.๖ เรื่อง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง)   
 

  สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีนโยบายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอโครงการ 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง มี นายชุมพล พรประภา นางสีลาภรณ์ บัวสาย และนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ 
กรรมการสภาสถาบัน เป็นคณะที่ปรึกษา ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงการก่อนเสนอให้
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พิจารณา น้ัน  กสศ. ได้แจ้งผลการพิจารณาโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงแล้ว มีวิทยาลัยชุมชนท่ีผ่านเกณฑ์ จํานวน 6 แห่ง จากวิทยาลัยชุมชน 12 แห่ง  
ที่เสนอโครงการ ได้รับจัดสรรทุนรวม 265 ทุน จําแนกเป็นผู้รับทุน 2 ปี จํานวน 195 ทุน และผู้รับทุน 5 ปี 
จํานวน 70 ทุน รวมวงเงิน จํานวน 71,877,500 บาท ดังน้ี 

วิทยาลัยชุมชน จํานวนผู้รับทุน  
๒ ปี 

จํานวนผู้รับทุน  
๕ ปี 

รวมจํานวนผู้รับทุน 

1. ตาก ๓๐ - ๓๐ 
2. อุทัยธานี ๔๕ ๗๐ ๑๑๕ 
3. สมุทรสาคร ๓๐ - ๓๐ 
4. ตราด ๓๐ - ๓๐ 
5. สตูล ๓๐ - ๓๐ 
6. ยะลา ๓๐ - ๓๐ 

รวม 195 70 265 
โดยมีรายละเอียดของการให้ทุนสําหรับสถาบันการศึกษา และนักเรียน/นักศึกษา ดังน้ี  
 



๖ 

 
๑. สําหรับสถาบันการศึกษา จําแนกเป็น  

๑.๑ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการคัดเลือกผู้รับทุน ๑,๕๐๐/บาทต่อทุน  
      ๑.๒ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ๑๐,๐๐๐ บาท

ต่อทุนต่อปี เพ่ือใช้ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน สร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของเยาวชน  
การติดตามและประเมินผล 

๒. สําหรับนักเรียน/นักศึกษาผู้รับทุน  
๒.๑ สําหรับทุน ๕ ปี (ปวช.ต่อเน่ือง ปวส.) ค่าใช้จ่ายประจําเดือน (ค่าที่พักและค่า

ครองชีพ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนที่จําเป็น) เดือนละ ๖ ,๕๐๐ บาทต่อทุน ใน ๓ ปีแรก และ  
๗,๕๐๐ บาทต่อทุนใน ๒ ปีหลัง  

      ๒.๒ สําหรับทุน ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญา) ค่าใช้จ่ายประจําเดือน (ค่าที่พักและค่าครอง
ชีพ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนที่จําเป็น) 

 

ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 ที่ประชุมมีความเห็นว่า การได้รับจัดสรรทุนตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง 
ของวิทยาลัยชุมชน 6 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องที่น่ายินดี ทั้งน้ี ที่ประชุมเสนอแนะว่า 
เพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทําโครงการขอรับสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงต่อไป 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรดําเนินการในเรื่องต่อไปน้ี 
 1. จัดให้มีระบบการติดตามผลการดําเนินโครงการ เช่น การวิจัยติดตามประเมินผล 
ในแต่ละกิจกรรมของโครงการ เช่น กระบวนการการคัดเลือกผู้รับทุน การติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษาและ 
การมีงานทํา เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ และจะทําให้วิทยาลัยชุมชน
เกิดการเรียนรู้ สามารถนํามาปรับปรุงการทํางาน รวมทั้งเป็นแนวทางให้วิทยาลัยชุมชนท่ีไม่ผ่านการพิจารณาได้
เรียนรู้ต่อไป โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง 
 2. เน่ืองจากมีวิทยาลัยชุมชน 6 แห่งที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จากวิทยาลัยชุมชน 12 
แห่ง ที่ เสนอโครงการนับเป็นจํานวนสูงมาก จึงเห็นสมควรมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําแผน 
การประชาสัมพันธ์และถอดบทเรียนจากวิทยาลัยชุมชนที่ได้จัดรับจัดสรรทุน ทั้งน้ี ขอให้จัดทําแผนการ
ดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือติดตาม ประเมินผล รวมท้ังให้คําแนะนํา ปรึกษาการดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนที่ได้รับจัดสรรทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ในปี พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยชุมชน 6 แห่ง ให้มี 
ประสิทธิภาพ โดยให้แต่งต้ังคณะทํางาน และขอให้กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.ชุมพล พรประภา) 
เป็นประธาน และดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ร่วมเป็นคณะทํางาน 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําแผนการดําเนินงานของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือติดตาม ประเมินผล รวมท้ังประชาสัมพันธ์ และให้คําแนะนํา ปรึกษาการดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนที่ได้รับจัดสรรทุนฯ โดยให้แต่งต้ังคณะทํางาน และขอให้กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ดร.ชุมพล พรประภา) เป็นประธาน และ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ร่วมเป็นคณะทํางาน  
 
 
 
 



๗ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้ งที่  1/256๒ 
                              เม่ือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน 
                              วิทยาลัยชุมชน (วาระลับ) 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/256๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ 
มกราคม 256๒  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ งได้เวียนแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 1/256๒ 
  
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/256๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  
โดยไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ) ครั้งที่ 1/2561  
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 256๒ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

  สรปุเรื่อง 
 ตามที่ สภาสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน  ได้มีการประชุมพิจารณาและมีม ติ เก่ียวกับ 
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน     

      วิทยาลัยชุมชน 
 

  สรุปเรื่อง 
 ๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้มีมติ
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน แทนตําแหน่งที่ว่างลง จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
 ๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. 2562 โดยการรับสมัครและ
การเสนอรายช่ือจากกรรมการสภาสถาบัน สํานักงานสถาบัน และวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 1 
กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่ามีผู้ ย่ืนใบสมัครจํานวน 1 ราย และมีผู้ได้รับการเสนอช่ือ จํานวน 8 ราย  
สํานักงานสถาบันได้ตรวจสอบแล้ว มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ รวมจํานวน 8 ราย ขาดคุณสมบัติ 
1 ราย เน่ืองจากไม่ได้เสนอช่ือโดยบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน 
 ๓. สํานักงานสถาบันดําเนินการตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน   
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
พ.ศ. 2558 คือ จัดให้มีการประชุมนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง และกรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนอํานวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอน



๘ 

 
ประจํา เพ่ือเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน จํานวนหน่ึงรายช่ือ เมื่อวันที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 ๔. ที่ประชุมตามข้อ ๓ ได้พิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
  ๔.๑ องค์ประกอบของผู้มาประชุม ประกอบด้วย 
  (๑) นายกสภาสถาบัน 
  (๒ ) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อํานวยการสถาบัน 
  (๓) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ นายพงษ์เดช  
ศรีวชิรประดิษฐ์  
  (๔) กรรมการสภาสถาบันผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ได้แก่ นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ 
  (๕) กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ 
  (๖) กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้สอนประจํา ได้แก่ นายทิวากร เหล่าลือชา และ
นายอัศวยุช เทศอาเส็น 
จึงครบองค์ประกอบ และครบองค์ประชุมจาก ๑1 คน มาประชุม 10 คน 
 ๔.๒ การคัดเลือก 
  (๑) ที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ที่รับการเสนอช่ือและเข้ารับ 
การสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน เห็นชอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ๘ 
ราย ขาดคุณสมบัติ ๑ ราย ตามท่ีสํานักงานสถาบันเสนอ 
  (๒) ที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติความใน มาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดว่าผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันต้องมาจากผู้มี
ประสบการณ์ทํางานเกี่ยวกับองค์กรชุมชน หรือมีความรู้เช่ียวชาญในด้านเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือสาขาอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘  
  (๓) ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนเสียงเพ่ือคัดเลือก โดยวิธีลงคะแบบเปิดเผย 
  (๔ ) ผลการลงคะแนนที่ประชุมมีมติรับรองผลให้นายเอกศักดิ์ คงตระกูล 
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน และให้เสนอสภาสถาบันพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ นายเอกศักด์ิ คงตระกูล เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน และมอบให้สถาบันดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต่อไป ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต่อไป   
 
 
 
 



๙ 

 
วาระที่ 3.3 เรื่อง  ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 
 

 สรปุเรื่อง 
๑. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๖๑แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยมีนางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์  
เป็นประธานกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร น้ัน 

 ๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาครได้ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายพัฒน์โกศล  
หนูสมแก้ว คุณวุฒิ ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) ร.ม. (สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)  
เป็นผู้มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
   

  การพิจารณา 

  ที่ประชุมได้พิจารณาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครแล้วมีข้อสังเกตดังน้ี 
  ๑. กระบวนการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พบว่า มีการขอขยายเวลาการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอยู่บ่อยคร้ัง เพราะไม่สามารถบริหารจัดการกระบวนการสรรหาให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ข้อบังคับฯ กําหนด ซึ่งเสนอว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรจัดทําเป็นคู่มือการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี หากดําเนินการแล้วยังไม่สามารถบริหารจัดการตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ให้เสนอขอแก้ไขข้อบังคับฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
  ๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรจัดทําหลักเกณฑ์การให้
คะแนนของการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น คุณลักษณะส่วนบุคคล 
วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ เป็นต้น   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  ๑. เห็นชอบเห็นชอบแต่งต้ัง นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

  2. เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนบริหารจัดการกระบวนการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามระยะเวลาตามท่ีข้อบังคับฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้เสนอ
ขอแก้ไขข้อบังคับฯ ให้เหมาะสมต่อไป 
 
วาระที่ 3.4 เรื่อง การขออนุมัติการให้อนปุรญิญาของวิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
 
 

   - ถอนวาระ - ทั้งน้ีที่ประชุมเสนอแนะให้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้วิทยาลัยชุมชน
บริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้แทนภาคเอกชน 
 สรปุเรื่อง 

 ๑. ด้วยนายสุรพล โอภาสเสถียร กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบัน ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  

 2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม  
๒๕62 ได้มีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทนตําแหน่งที่ว่างลงต่อไป 
   ๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
   ๓.๑ จัดประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเลือกผู้แทน เพ่ือทําหน้าที่กรรมการ 
สรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  โดยที่
ประชุมมีมติ เสนอช่ือ นายปรารมณ์ นาคบํารุง ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
   ๓.๒ จัดประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเลือกผู้แทน เพ่ือทําหน้าที่กรรมการสรร
หากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยที่ประชุมมี
มติเสนอช่ือ นายประเสริฐ แก้วเพชร ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพ่ือเป็นกรรมการสรรหากรรมการ 
สภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
 

   การพิจารณา 
   ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้แทนภาคเอกชน ดังน้ี 
   ๑. เสนอช่ือ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกกันเอง 
จํานวนหน่ึงคน เป็นประธาน 
   ๒ . มอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้แทนภาคเอกชน  
(นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ัง จํานวนหน่ึงคน 
เพ่ือเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้แทนภาคเอกชน 
ตามองค์ประกอบ ดังน้ี 

๑. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์               เป็นประธาน 
     (กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกกันเอง)  
  ๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   เป็นกรรมการ 
  ๓. .............................................                เป็นกรรมการ 
         (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ัง)     
  ๔. นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร    เป็นกรรมการ 
  ๕. นายปรารมณ์ นาคบํารุง    เป็นกรรมการ 
  ๖. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน    เป็นเลขานุการ 
  ๗. เจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘. เจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๑ 

 
  ทั้งน้ี มอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้แทนภาคเอกชน  
(นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) เสนอช่ือกรรมการลําดับที่ ๓ โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายก 
สภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและ 
                              ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน 
 
 

 สรปุเรื่อง 
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559  

ได้มีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ดังคําสั่งสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ที่  46/2559 ลงวันที่  28 กันยายน พ .ศ . 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  
และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน  
ดังคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 38/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมี นางสาวฮาสาน๊ะ 
แกสมาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

 ๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วว่า เน่ืองจาก นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน ได้ลาออก
จากราชการ และเพ่ือให้การพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาก่อนเสนอสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการให้อนุปริญญา มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
ของวิทยาลัยชุมชน โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี 

1. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานอนุกรรมการ 
  2. รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รองประธานอนุกรรมการ 

  (รับผิดชอบงานด้านวิชาการ)  
3. นางสาววิภาดา  ศิริวัฒน์ อนุกรรมการ 
4. นางสาวเพ็ญนภา  นักฆ้อง อนุกรรมการและเลขานุการ 
5. เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาให้มี 
ความถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รองประธานอนุกรรมการ 
   ที่ผู้อํานวยการสถาบันมอบหมาย  

 ๓. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์                         อนุกรรมการ 
 ๔. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง        อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๕. เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

6. เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 



๑๒ 

 
วาระที่ 4.3  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
 

 สรปุเรื่อง 
 

 ๑. ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑2/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ พิจารณามีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ยะลา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด น้ัน 

 ๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียน ดังน้ี 

 ๒.๑ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เสนอตามความในข้อ ๔ (๑) แห่งข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามความในข้อ ๑ 
(๒) และ (๓) แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ 
 

ลําดบั ความในข้อบังคบัฯ และแนวปฏบิตัิฯ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 
๑ ข้อ ๔ (๑) ฯ เสนอคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของ 

ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการวิทยาลัย 
ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วย
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน และรองผู้ อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในบริบทพ้ืนที่ของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. มีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น 
3. มีผลงานเชิงประจักษ์ 

2 ข้อ ๑ ฯ 
(๒) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน  
(๓) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ จํานวนหน่ึงคน  

 
(๑) นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ 
 
(๒) นายบุญสิทธ์ิ ไชยชนะ 

 ๒.๒ วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้แจ้งประวัติความเป็นมา แนวทางการพัฒนา และบริบทของ
วิทยาลัยชุมชน  
 

 การพิจารณา 

 ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ดังน้ี 
๑. เสนอช่ือ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  

ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จํานวนหน่ึงคน เป็นประธาน 
๒. เสนอช่ือ นายสน่ัน สนธิเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความ

เข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาตาม
องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา   เป็นประธาน 
    (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง 
    หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จํานวนหน่ึงคน)  
 



๑๓ 

 
2. นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์   เป็นกรรมการ 
     (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน)  
3. นายบุญสิทธ์ิ ไชยชนะ    เป็นกรรมการ 
    (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ จํานวนหน่ึงคน)    
4. นายสน่ัน สนธิเมือง     เป็นกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเข้าใจ  
 และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จํานวนหน่ึงคน)   

5. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง โครงการจัดต้ังวิทยาลยัชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย 
 

 สรุปเรื่อง 
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561  

มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย 
เพ่ือทําหน้าที่ศึกษารายละเอียดข้อมูลที่เก่ียวข้อง และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนที่กําหนด ให้คําแนะนํา ปรึกษา และเสนอแนะแก่จังหวัดและภาคส่วน 
ต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน และนําเสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัด
สุโขทัย ต่อสภาสถาบันพิจารณา รายละเอียดตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 10/2561 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2561 

๒. คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย 
ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนของจังหวัด และภาคประชาสังคม จํานวน 2 ครั้ง 
และมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้จังหวัดสุโขทัยปรับปรุงแผนการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเพ่ิมเติม อาทิ 
สาระเก่ียวกับทุนทางสังคมของจังหวัดสุโขทัย ข้อมูลของจังหวัด และหลักสูตรที่เป็นความต้องการเด่น ๆ 
เฉพาะที่วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยควรมีการพัฒนาหรือต่อยอดจากทุนทางสังคมของจังหวัด และมีการจัดการเรียน
การสอนที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น 

๓ . จังหวัดสุโขทัยได้ปรับปรุงแผนการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเพ่ิมเติมตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และนําเสนอแผนการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเสนอต่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน โดยมีสาระสําคัญ ประกอบด้วย  

๓.๑ ทุนสังคมของจังหวัดสุโขทัยต่อการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
๓.๒ องค์ความรู้ของจังหวัดสุโขทัยต่อการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
๓.๓ แผนการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 

(1)  ความเป็นมาเบ้ืองต้น 
(2)  เหตุผลความจําเป็นของการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
(3)  ปรัชญาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
(4)  วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
(5)  วิสัยทัศน์วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
(6)  พันธกิจวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 



๑๔ 

 
(7)  กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน 
(8)  เป้าหมายของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
(9)  กระบวนการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 

 ๓.๔ ความพร้อมและแนวทางเตรียมการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
(1)  ความพร้อมใจการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ด้านอาคารสถานที่ บุคลากร 

หลักสูตร เครือข่ายจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และงบประมาณสนับสนุน 
(2)  แนวทางเตรียมการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง

อํานวยความสะดวก บุคลากร หลักสูตร และการเตรียมเครือข่ายจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
   ๓.๕ ประโยชน์ที่คนสุโขทัยจะได้รับจากการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
   ๓.๖ ความสําคัญของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยกับการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย  

๔. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทําสรุปแผนการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนของ
จังหวัดสุโขทัย เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน และคู่มือการดําเนินการจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชนที่กําหนด 
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ และเอกสารประกอบวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  
 

  การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการของแผนการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัด
สุโขทัย ทั้งน้ีขอให้ปรับปรุงเอกสารตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป ดังน้ี 
 1. การนําเสนอแผนการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย เห็นสมควรให้จังหวัด
สุโขทัยปรับปรุงสาระสําคัญของเนื้อหาให้กระชับ และชัดเจนในประเด็นดังต่อไปน้ี 
  1.1 สาระสําคัญของเหตุผลความจําเป็นในการจัด ต้ังวิทยาลัยขุมชนสุ โขทัย  
ที่เช่ือมโยงกับข้อมูลพ้ืนฐาน และศักยภาพของจังหวัดสุโขทัย  
  1.2 จุดเน้นการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
จากสถาบันการศึกษาอื่น ในการตอบโจทย์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของจังหวัดสุโขทัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งเป็นจุดแข็งและต้นทุนที่สําคัญของจังหวัดใน
ด้านการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
  1.3 เสนอวิธีการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนท่ีสามารถตอบโจทย์สถานการณ์
จังหวัดสุโขทัย อาทิ เพ่ิมศักยภาพกําลังคนโดยที่ผู้เรียนไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐาน การศึกษาทางเลือกที่เอ้ือต่อชีวิต
ปัจจุบันที่สามารถทํางานและเรียนไปพร้อมกัน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต หรือระบบการจัดการศึกษาที่เปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น 
  1.4 จัดเรียบเรียงและจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและความต้องการ ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมของจังหวัดในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน  
  1.5 การนําเสนอข้อมูลทางสถิติ และกราฟ ควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 
ส่วนข้อมูลอ้างอิงให้นําเสนอไว้ในภาคผนวก 
 2. การขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนแห่งใหม่ ให้เสนอการนําร่องรูปแบบการบริหารจัดการ
วิทยาลัยชุมชนรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว โดยให้มีการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่ราชการ และ 
การจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป  
 



๑๕ 

 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย โดยให้จังหวัด
ปรับปรุงเอกสารให้เป็นไปตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม และเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. สรุปสาระสําคัญของเหตุผลความจําเป็นในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ที่เช่ือมโยง
กับข้อมูลพ้ืนฐาน และศักยภาพของจังหวัด ให้ชัดเจน และมีข้อมูลอ้างอิงไว้ในภาคผนวก 

2. จุดเน้นการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ในการตอบโจทย์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของจังหวัดสุโขทัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่
ประชาชนทุกช่วงวัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งเป็นจุดแข็งและต้นทุนที่สําคัญของจังหวัดในด้าน 
การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  

3. ให้เสนอรูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนรูปแบบใหม่ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว โดยให้มีการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่ราชการ และการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป 
สําหรับการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนแห่งใหม่  
 
วาระที่ 5.2 เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน                 
                            วิทยาลัยชุมชน กับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการจัดต้ังสถานีวิจัย และบริการ 
                            วิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร 
 

 - ถอนวาระ – 
  
วาระที่ 5.3 เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและ 
                             การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... 
 

 สรุปเรื่อง 
1. ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ

กําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... 
เพ่ือเป็นการรองรับการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ประกอบกับมาตรา ๒๐ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้สภาสถาบันเป็นผู้ออก
ข้อบังคับเพ่ือการบริหารงานบุคคลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. 
กําหนด  

๒. คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....   

๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกําหนด
ระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... โดย
ศึกษาจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนดประกอบกับข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ขอเรียนว่า
เน้ือหาส่วนใหญ่ในร่างข้อบังคับฯ นําหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่ง และการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง



๑๖ 

 
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่ง ก.พ.อ. ได้จัดทําไว้ดีแล้ว มากําหนดเป็นร่างข้อบังคับของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน มีประเด็นสําคัญซึ่งแตกต่างจากประกาศ ก.พ.อ. ดังน้ี  
 ๓.1 การตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ซึ่งประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 11 กําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างาน จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตําแหน่งที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นเป็นกรรมการจํานวนหน่ึงคน และหัวหน้า
หน่วยบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ซึ่งร่างข้อบังคับน้ีได้กําหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินค่างานและกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังน้ี  

  (1) อนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวนหน่ึงคนเป็น
ประธานกรรมการ 

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบจํานวนไม่เกินสองคนเป็น
กรรมการ 
 (3) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตําแหน่งที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น เป็น
กรรมการจํานวนหน่ึงคน 

   (4)  หัวหน้าหน่วยบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๓.2 การอนุมัติกําหนดระดับตําแหน่ง  

(1) ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
อนุมัติกําหนดระดับตําแหน่งและรายงานให้สภาสถาบัน 

(2) ระดับเช่ียวชาญข้ึนไป ให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
กลั่นกรองก่อนเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติกําหนดระดับตําแหน่ง 

๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  
ซึ่งประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 12 กําหนดให้สภาสถาบันแต่งต้ังโดยมีองค์ประกอบตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 

ซึ่งร่างข้อบังคับน้ีให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลแต่งต้ังคณะกรรมการและ
กําหนดองค์ประกอบ ดังน้ี   

(๑)  รองผู้อํานวยการสถาบันที่รับผิดชอบ   เป็นประธานกรรมการ 
     ด้านบริหารงานบุคคลของสถาบัน 
(๒)  ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีคณะอนุกรรมการเห็นชอบ เป็นกรรมการ 
     จํานวนไม่เกินสี่คน    
(๓)  หัวหน้าหน่วยบริหารงานบุคคล  เป็นเลขานุการ 

และให้องค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิ (๒) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
๓.๔ การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ประกาศ ก.พ.อ. ข้อ ๑๖ กําหนดให้

อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา เว้นแต่การแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้สภาสถาบันพิจารณาเสนอ ก.พ .อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
ซึ่งร่างข้อบังคับน้ี กําหนดให้  

(1) ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ผู้อํานวยการสถาบันแต่งต้ังโดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 



๑๗ 

 
(2) ระดับเช่ียวชาญ ผู้อํานวยการสถาบันแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภา

สถาบัน 

(3) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้สภาสถาบันพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

ดังน้ัน เพ่ือให้การกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เป็นไปตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด จึงเห็นควรออก
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....  
   
มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่ง
และการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... 
 
วาระที่ 5.4 เรื่อง การขอนําหลักเกณฑ์วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ศธ 0206.4/ 
                                   ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                                         ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 

 สรุปเรื่อง 
๑. ปัจจุบันสถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๖ บัญญัติว่า ในระหว่างที่

ยังมิได้ออกกฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตาม พ.ร.บ. น้ี ให้
นํากฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ เฉพาะที่เก่ียวกับวิทยาลัยชุมชน และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
มาใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี  

๒. ก.พ.อ. ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบ  
แนวทางการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยเห็นชอบให้สภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนนําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นที่อยู่ระหว่าง
ประเมินตามหลักเกณฑ์เดิมไปพลางก่อนจนกว่า ก.พ.อ. จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ใหม ่

๓. การดําเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชน
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘  ต่อมาสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และการปรับปรุงมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มาใช้บังคับแทนซึ่งได้กําหนดช่วงระยะการเปลี่ยนผ่าน 
ภายใน ๑ ปี  

๔. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่        
๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการ



๑๘ 

 
กําหนดว่าการดําเนินการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะต่อไป ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังน้ัน เท่ากับหลักเกณฑ์และวิธีการให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว้เดิมตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗  
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ประกอบกับ ก.ค.ศ.  ได้มีการปรับปรุงตําแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะใหม่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิ ธีการตามหนังสือสํานักงาน  ก .ค .ศ .  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การนํากฎหมายที่ไม่มีผลบังคับใช้แล้วมาดําเนินการจะได้
หรือไม่ ที่ประชุมได้พิจารณาว่าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว้ในหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไม่สอดคล้องกับภาระงานของผู้สอนประจําในวิทยาลัย
ชุมชน เช่น ในส่วนของชั่วโมงการสอน ทําให้ผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชนไม่สามารถดําเนินการได้ และเพ่ือ
ความชัดเจนในทางปฏิบัติและผลประโยชน์ของผู้สอนในวิทยาลัยชุมชน จึงให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือ
หารือ ก.ค.ศ. ในประเด็นที่จะขอนําหลักเกณฑ์และวิธีการตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะที่กําหนดไว้เดิม มาบังคับใช้กับผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชนระหว่างที่ ก.พ.อ. ยังมิได้กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้กับผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน 

๕. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือขอหารือสํานักงาน ก.ค.ศ. เก่ียวกับการนําหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ตอบข้อหารือมี
ใจความว่า “ก.ค.ศ. มิได้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น ตามกรณีที่หารือ จึงเป็นอํานาจหน้าที่ของ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้พิจารณาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้” 

๖. จากการศึกษาหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ 
ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พบว่า ได้ปรับเปลี่ยนหลักการจากหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ โดยเน้นการเรียนการสอนเป็นหลักและผลงานท่ีเกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ จะเน้นด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนและด้านการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ โดยวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ ไม่ต้องทําผลงานทางวิชาการ สําหรับวิทยฐานะเช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ ให้เพ่ิมผลงานทาง
วิชาการไม่น้อยกว่า ๒ รายการ โดยเช่ียวชาญเป็นงานวิจัยในช้ันเรียนไม่น้อยกว่า ๑ รายการ และเช่ียวชาญ
พิเศษเป็นงานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ รายการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชนและ
ภาระงานของข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชน โดยสรุปดังน้ี 
หลกัเกณฑ์ตามหนังสือสํานกังาน ก.ค.ศ.  ว ๑๗ หลกัเกณฑ์ตามหนังสือสํานกังาน ก.ค.ศ. ว ๒๑ 

1. ระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะ 
    1.1 ครู เป็นครูชํานาญการ  ๔ ปี (ปริญญาโท)  
    ๑.๒ ครูชํานาญการ เป็นครูชํานาญการพิเศษ  ๑ ปี 
    ๑.๓ ครูชํานาญการพิเศษ เป็นครูเชี่ยวชาญ    ๓ ปี 
    ๑.๔ ครูเชี่ยวชาญ เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ      ๒ ปี 

๑. ระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะ 
    1.1 ครู เป็นครูชํานาญการ                       ๕ ปี  
    ๑.๒ ครูชํานาญการเป็นครูชํานาญการพิเศษ    ๕ ปี 
    ๑.๓ ครูชํานาญการพิเศษเป็นครูเชี่ยวชาญ      ๕ ปี 
    ๑.๔ ครูเชี่ยวชาญเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ        ๕ ปี 

๒ . ภาระงานสอน  (ตามหนั งสื อสํ านั ก งาน  ก .ค .ศ .  
ท่ี ศธ๐๒๐๖.๓/๓๗๒๕ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓) 
    ๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา ไม่ตํ่ากว่า ๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    ๒.๒ หลักสูตร ปวส. ไม่ตํ่ากว่า ๑๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    ๒.๓ หลักสูตร ปวช.  ไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒ . ภาระงานสอน  (ตามหนั งสื อสํ านั ก งาน  ก .ค .ศ .  
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
     ๒.๑ วิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 
            ๑) มีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ชั่วโมง/ปี  
     ๒.๒ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ 



๑๙ 

 
หลกัเกณฑ์ตามหนังสือสํานกังาน ก.ค.ศ.  ว ๑๗ หลกัเกณฑ์ตามหนังสือสํานกังาน ก.ค.ศ. ว ๒๑ 

 
 

            ๑) มีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมง/ปี  
     ๒ .๓ ทุกวิทยฐานะ ต้องมีชั่วโมงร่วมกับชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง และ
ชั่วโมงสอนข้ันตํ่าตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด           

๓. การประเมิน 
    ๓.๑ ทุกวิทยฐานะต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน คือ 
          ๑) ด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
          ๒) ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ 
          ๓) ด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
                         - ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                         - ผลงานทางวิชาการ 
    

๓. การประเมิน 
    ๓ .๑  ทุกวิทยฐานะต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัย หรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี  
    ๓.๒ ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนดในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี 
    ๓.๓ ทุกวิทยฐานะต้องผ่านการประเมินผลงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าท่ีย้อนหลงั ๕ ปีติดต่อกัน 3 ด้าน คือ 
           - ด้านการจัดการเรียนการสอน 
           - ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
           - ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

    ๓.๒ ผลงานทางวิชาการ 
          ๑) วิทยฐานะชํานาญการ 
              ๑.๑) ไม่มีผลงานทางวิชาการ 
          ๒) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
              ๒.๑) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ รายการ 
          ๓) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
              ๓.๑) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๒ รายการ  
โดยต้องเป็นงานวิจัยอย่างน้อย ๑ รายการ   
          ๔) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
              ๔.๑) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๒ รายการ  
โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย ๑ รายการ 

    ๓.๒ ผลงานทางวิชาการ 
         ๑) วิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ 
              ๑.๑) ไม่มีผลงานทางวิชาการ      
         ๒) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
               2 .๑ ) ผลงานทางวิชาการไม่น้ อยก ว่า  ๒ 
รายการ ต้องเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย ๑ รายการ 
         ๓) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
              3.๑) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๒ รายการ  
โดยต้องเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาอย่างน้อย  ๑ 
รายการ 

    ๓.๓ คณะกรรมการประเมิน  
          ๑) ชํานาญการ มี ๑ ชุด ประเมินด้าน ๑ ด้านท่ี ๒ 
และด้านท่ี ๓  
          ๒) ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ 
มี ๒ ชุด ชุดท่ี ๑ ประเมินด้าน ๑ ด้านท่ี ๒ และชุดท่ี ๒ 
ประเมินด้านท่ี ๓ 

    ๓.๓ คณะกรรมการประเมิน  
          ๑) ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ให้ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี  
          ๒) เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ มี ๒ ชุด ชุดท่ี ๑ 
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี และชุดท่ี ๒  
ก.ค.ศ. ต้ังผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ 

 

๗. ปัจจุบัน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนเสนอคําขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ จํานวน ๒๒ ราย คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือ
สํานักงานก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘  เน่ืองจากสอดคล้อง
กับภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมาใช้โดยอนุโลมจนกว่า ก.พ.อ. จะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน   
 



๒๐ 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ มาใช้กับข้าราชการ
ครูในวิทยาลัยชุมชน ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ.อ. จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
วาระที่ 5.5 เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน 
                               แพร่ (เพิ่มเติม) 
 

 สรุปเรื่อง 
 

๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ดังคําสั่ง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 30/2561 เรื่อง แต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕6๑ โดยแต่งต้ังให้ นางสาววิยะณี ดังก้อง ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอน
ประจําในวิทยาลัยที่แต่งต้ังตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และ
นางสาวจอมขวัญ เวียงเงิน ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย  

๒. ด้วยวิทยาลัยชุมชนแพร่ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาลัย ดังคําสั่ง
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่ 108/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ นางสาววิยะณี ดังก้อง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัยฯ 
ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ ทําให้ตําแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจํา
ในวิทยาลัยฯ ว่างลง  

3. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จึงได้ดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจาก
ผู้สอนประจําในวิทยาลัยฯ (เพ่ิมเติม)  

4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมเพ่ือสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
แทนตําแหน่งที่ว่างลงแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องยุทธศาสตร์ 
อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ นางปาริฉัตร กุลเกลี้ยง ดํารง
ตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัย ... ที่แต่งต้ังตามมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  

 
ตําแหน่งอนุกรรมการวิชาการ

วิทยาลัยชุมชนที่ได้รบัการแต่งตั้งจาก
สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

รายชื่อเดิม รายชื่อใหม่ 

อนุกรรมการวิชาการ 
ที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัยฯ 

นางสาววิยะณี  ดังก้อง นางปาริฉัตร  กุลเกลี้ยง 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ นางสาวจอมขวัญ  เวียงเงิน นางสาววิยะณี  ดังก้อง 
๕. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย

ชุมชนแพร่ (เพ่ิมเติม) แล้ว พบว่าเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐  



๒๑ 

 
๖. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 23 

มกราคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
และให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
(เพ่ิมเติม) โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ 5.๖ เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2562 
 

 สรุปเรื่อง 
 

๑. ด้วยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2556 และ                    
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยได้พิจารณากล่ันกรองพร้อมเสนอผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
อนุมัติการสําเร็จการศึกษา และผ่านการกลั่นกรอง/ตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง            
แล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบให้นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการให้
อนุปริญญาต่อไป  

๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม ๒๕๖2 ได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา               
“ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรเกณฑ์ขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนน
เฉลี่ยไม่ ตํ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา”                      
จึงเห็นชอบให้เสนอรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญา จํานวน 96 คน  
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบบัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 จํานวน 96 คน เพ่ือสถาบันวิทยาลัยชุมชนจักได้เสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบ
อนุปริญญาบัตรต่อไป ดังน้ี 

 1. วิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน  จํานวน  23  คน 
  1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  7 คน 
 1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 16 คน 

2. วิทยาลัยชมุชนพิจิตร  จํานวน  1  คน 
 2.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  1 คน 

3. วิทยาลยัชุมชนตาก  จํานวน  27  คน 
3.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 27 คน 

4. วิทยาลัยชมุชนบุรรีัมย์  จํานวน  3  คน 
  4.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่  1 คน 
  4.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2 คน 

5. วิทยาลัยชมุชนหนองบวัลําภู  จํานวน  3  คน 
  5.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3 คน 

6. วิทยาลัยชมุชนอุทัยธานี  จํานวน  22  คน 



๒๒ 

 
 6.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 22 คน 

7. วิทยาลัยชมุชนระนอง  จํานวน  10  คน 
7.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  2 คน 

  7.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 6 คน 
  7.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 คน 
  7.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1 คน 

8. วิทยาลัยชมุชนสงขลา  จํานวน  7  คน 
  8.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  1 คน 
  8.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่  5 คน 
  8.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1 คน 

โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาบัตรต่อไป 
 
วาระที่ 5.7 เรื่ อ ง บัญชี รายชื่ อผู้ ท รงคุณ วุฒิ เพื่ อแ ต่ง ต้ั งเป็ นคณ ะกรรมการประเมินผล 
                               การปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 6.1 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ที่ประชุมกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/2562 ในวันอังคารที่ ๑๒ 
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ช้ัน 9 กระทรวงศึกษาธิการ 
และประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑๗.3๐ น. 
  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                             นางสาววนิดา สุภัทรกุล                
ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


