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๒ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานหนังสือสําหรับวิทยาลัยชุมชน 
 ประธานแจ้งว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และทรงพระราชทานหนังสือ
จํานวน 3 เล่ม คือ (1) มงคลยอดชีวิต (ฉบับสมบูรณ์) สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (พิมพ์ ธม.มธโร) (2) อธิบายพุทธ
ศาสนสุภาษิต โดยทองสืบ ศุภะมาร์ค ป.9 (3) พุทธศาสนสุภาษิตคําโคลง พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวิทยาลัยชุมชนย่ิง  โดยสํานักงานสถาบันได้
จัดหนังสือดังกล่าวไว้ในมุมหนังสือสําหรับให้ผู้ที่สนใจได้อ่าน และหากวิทยาลัยชุมชนใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.1.2 เรื่อง บทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด        

      ชายแดนภาคใต้  
 ประธานแจ้งว่า ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการพัฒนาการศึกษาใน
เขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 



๓ 

 
30 - 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา  ซึ่งเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (นายภาณุ อุทัยรัตน์) นายถาวร บุญศรี และนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง เป็น
วิทยากรได้เสนอแนะการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีมุมมองในด้านสาธารณสุขที่จะ
สามารถเช่ือมโยงกับการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนได้ และมุมมองในด้านการจัดการศึกษาที่บูรณาการคนช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงผู้สูงอายุ เพ่ือให้แม่และเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการดูแล  ซึ่งวิทยาลัยชุมชนจะได้นํา
ข้อเสนอแนะของวิทยากรมาเป็นแนวทางในการกําหนดกิจกรรมให้สอดคล้องต่อไป 
 ประกอบกับขณะน้ีรัฐบาลกําลังดําเนินการแต่งต้ัง ครม. ส่วนหน้า เพ่ือแก้ปัญหาชายแดน
ภาคใต้ โดยมีอํานาจหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพ้ืนที่ กํากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเช่ือมโยงงานเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
การทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ตลอดจน
ให้คําแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่  รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจใน 5 จังหวัด เช่น การพัฒนาพื้นที่ อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี ให้ เป็นแหล่งเกษตรอุตสาหกรรม  การพัฒนาพ้ืนที่ อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส   
ให้เป็นจุดเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีมาตรการทางภาษี และด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชนจะเป็นกลไก
เช่ือมต่อนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลไปสู่ประชาชนในชุมชน โดยเตรียมหลักสูตรรองรับ เช่น หลักสูตรธุรกิจ
อาหารฮาลาล หลักสูตรการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากน้ี วิทยาลัยชุมชนอาจจะเป็นจุดที่ช่วยคัดกรอง ผู้ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมที่จะเข้าสู่โครงการ Start up ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งน้ี จะได้รับงบประมาณสนับสนุน
จาก ศอ.บต.  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.1.3 เรื่อง ร่างธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... 
 ประธานแจ้งว่า  ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ในการร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ซึ่งในร่างดังกล่าวฯ ได้ให้ความสําคัญด้านการศึกษาของเด็ก ดังมาตรา
ต่อไปน้ี 
 มาตรา 54 “รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย”    

โดยสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้กําหนดกลไกการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นช่วง
อายุ  0 - 6 ปี  โดยช่วงที่ ๑ เริ่มต้ังแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา ช่วงที่ ๒ วัยทารกแรกเกิด ทั้งสองช่วงจะอยู่ภายใต้
การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และมีกระทรวงศึกษาธิการร่วมด้วย  ช่วงที่ ๓ วัย 2 - 4 ปี มีการพัฒนาทั้งเรื่อง
อารมณ์ ภาษา การรับรู้  โดยมีกระทรวงสาธารณสุขดูแล ช่วงที่ ๔ วัยอนุบาล กระทรวงศึกษาธิการรับหน้าที่หลัก
ในการดูแล และมีกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด้วย  
 มาตรา 250 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทํา บริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา อย่างย่ังยืน รวมท้ัง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ....” 
 มาตรา 261 “ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการ ที่มีความ
เป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องใน



๔ 

 
การดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน ....” 

นอกจากน้ี ในการประชุมสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการเสนอแนะให้มีการ
กําหนดบทบาทด้านการจัดการศึกษาให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังน้ี  ๑) ผู้กําหนดนโยบาย  ๒) ผู้จัดการ
ศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย ๓) ผู้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะทําให้บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการเปล่ียนแปลง
ไป  โดยการดําเนินการในกลุ่มที่ ๓  สถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในกระทรวงต่าง ๆ ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย จะต้องแยกบทบาทที่ชัดเจน ไม่ให้มีความซ้ําซ้อนกัน โดยมีทั้งหน่วย
นโยบาย หน่วยปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลต่อระบบการบริหารงบประมาณและการประเมินคุณภาพด้วย 

ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชนท่ีมีการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  จะต้องมีกลไกรองรับให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  เพราะเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ีผ่าน  จะมีการดําเนินการโดยหาหน่วยงานที่จะจัด
อบรมผู้ดูแลเด็กเล็ก และครูพ่ีเลี้ยง วิทยาลัยชุมชนต้องศึกษาประเด็นดังกล่าว รวมทั้งให้มีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน โดยอาจจะนําหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาปรับใช้ เช่น หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นต้น 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2559 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม
2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2559  
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕9 โดยขอแก้ไขมติการประชุมครั้งที่ 
1/2559 วาระที่ 2.3 เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2559 ดังน้ี  

ข้อความเดิม “มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการมอบอํานาจ
ให้สภาวิทยาลัยชุมชนในการอนุมัติอนุปริญญา หรืออาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษา
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน” 

 แก้ไขเป็น “มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการศึกษาในเชิงข้อกฎหมายในการมอบอํานาจ
ให้สภาวิทยาลัยชุมชนในการอนุมัติอนุปริญญา หรืออาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษา
อนุปริญญา” 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
วาระที่ 3.1  เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเก่ียวกับการดําเนินงานใน
เรื่องต่างๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอรายงานผล 
การดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  



๕ 

 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  เรื่อง ร่างระเบียบสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
                                ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... 
  สรุปเรื่อง 

๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน ช้ีแจงแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเดินทางไปราชการ ดังน้ี 
   ๑) พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ .ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๑ 
เมษายน ๒๕๕๘ ทําให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งมีผู้อํานวยการสถาบันเป็นผู้บริหารกิจการของสถาบัน  
  ๒) มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้กําหนด
บังคับให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องมาจากผู้ที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการเท่าน้ัน ดังน้ัน สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนจึงอาจมีผู้อํานวยการสถาบันที่เป็นข้าราชการหรือมิใช่ข้าราชการก็ได้ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้แจ้งแนวปฏิบัติในเรื่องการขออนุมัติการลาและการเดินทางไปราชการของผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
    ๒.๑) กรณีเป็นข้าราชการ ต้องดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การลาของข้าราชการ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดประชุมของ
ทางราชการแล้วแต่กรณี 

  ๒ .๒ ) กรณี มิ ใช่ข้ าราชการ จึงไม่อ ยู่ ใน อํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่จะอนุมัติได้ ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี อํานาจ
และหน้าที่ในการวางระเบียบหรือออกข้อบังคับในเร่ืองดังกล่าวสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ 
เป็นอํานาจหน้าที่ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในกรณีที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ 
วิ ธีการ  และเง่ือนไขใน เรื่อ งดั งกล่ าวไว้  สภาสถาบันอาจพิจารณ านําระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการมาใช้บังคับได้โดยอนุโลม ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่จะต้องเสนอสภาสถาบันพิจารณากําหนดผู้มีอํานาจอนุมัติ ซึ่งทําหน้าที่เทียบเคียง
กับผู้มีอํานาจพิจารณาตามระเบียบดังกล่าว 
  ๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๙  ที่ ประชุม มีมติ  “ ให้ สํ านักงานสถาบันไปดําเนินการยกร่างหลัก เกณ ฑ์  วิ ธีการ และเง่ือนไข 
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งไม่เป็นข้าราชการ และในระหว่างที่ 
สภาสถาบันยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุมัติให้เดินทางไปราชการของผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนซึ่งไม่เป็นข้าราชการ เห็นควรให้สถาบันออกประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การอนุมัติให้
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... โดยนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม และกําหนดให้นายกสภา
สถาบันเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติดังกล่าว” 
 ๓. การอนุมัติให้เดินทางไปราชการของผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการเป็น  
๒ ระดับ กล่าวคือ  

(๑) ระดับผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีคําสั่ง ที่ ๔๘/
๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนในการ
พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรสําหรับตนเอง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 



๖ 

 
ทุกตําแหน่งในสังกัดวิทยาลัยชุมชน กรณีการอนุมัติตนเอง ให้ผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสรุปรายงาน 
การอนุมัติดังกล่าวให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบทุกวันที่ห้าของเดือนถัดไป และ  

(๒) ระดับผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เน่ืองจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนยังไม่ได้
ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุมัติให้เดินทางไปราชการของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนซ่ึงไม่ เป็นข้าราชการ จึงได้ดําเนินการเสนอขออนุมั ติต่อนายกสภาสถาบัน โดยนําระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนข้างต้น  
  ๔. สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาเห็นว่า ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มีฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง ซึ่งต้ังอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว จึงได้ดําเนินการยกร่างระเบียบ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยการให้ผู้ อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญในการอนุมัติเดินทางไปราชการ ดังน้ี  
    (๑) กรณีการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให้ผู้อํานวยการสถาบันซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติตนเองเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ ทั้งน้ี เมื่อ
อนุมัติตนเองเดินทางไปราชการแล้ว ให้รายงานให้สภาสถาบันทราบทุกสามเดือน   
    (๒) กรณีการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้ผู้อํานวยการสถาบันซึ่งได้รับการแต่งต้ัง 
จากบุคคลภายนอกเสนอสภาสถาบันเพ่ือให้มีมติเห็นชอบ เมื่อสภาสถาบันมีมติเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อํานวยการ
สถาบันซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกพิจารณาอนุมัติตนเองเดินทางไปราชการต่างประเทศได้ ทั้งน้ี  
เมื่ออนุมัติตนเองเดินทางไปราชการแล้ว ให้รายงานให้สภาสถาบันทราบภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 

 การพจิารณา 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้ผู้อํานวยการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... แล้วมีข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ควรเพ่ิมข้อความในร่างระเบียบสภาสถาบันฯ ดังน้ี “ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่เป็นข้าราชการให้นําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ” 
  2. ให้ตัดข้อความคําว่า “ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก” ออกจากร่างระเบียบสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
 3. ให้แก้ไขร่างระเบียบฯ ในข้อ 4 ดังน้ี 
  ข้อ (1) แก้ไขเป็น “ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
อนุมัติตนเองเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ ทั้งน้ี เมื่ออนุมัติตนเองเดินทางไปราชการแล้ว ให้รายงานให้
นายกสภาสถาบันทราบทุกสามเดือน” 
  ข้อ (2) แก้ไขเป็น “กรณีการอนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้ผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากบุคลากรภายนอก เสนอขออนุมัติต่อนายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ทั้งน้ี เมื่อเดินทางไปราชการแล้ว ให้รายงานให้นายกสภาสถาบันทราบทุกสามเดือน” 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ ดังน้ี 



๗ 

 
 1. ให้แก้ไขร่างระเบียบฯ ในข้อ 4 ดังน้ี 
  ข้อ (1) แก้ไขเป็น “ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
อนุมัติตนเองเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ ทั้งน้ี เมื่ออนุมัติตนเองเดินทางไปราชการแล้ว ให้รายงานให้
นายกสภาสถาบันทราบทุกสามเดือน” 
  ข้อ (2) แก้ไขเป็น “กรณีการอนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้ผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากบุคลากรภายนอก เสนอขออนุมัติต่อนายกสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ทั้งน้ี เมื่อเดินทางไปราชการแล้ว ให้รายงานให้นายกสภาสถาบันทราบทุกสามเดือน” 
 2. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปปรับแก้ไขร่างระเบียบสภาสถาบันดังกล่าวตาม 
การพิจารณาข้างต้น และเสนอให้นายกสภาสถาบันลงนามและประกาศใช้ต่อไป 
  
วาระที่ 4.2  เรื่อง การขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด มุกดาหาร น่าน    
                             พิจิตร และนราธิวาส และการรับรองประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด มุกดาหาร น่าน พิจิตร และนราธิวาส 
และได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว จํานวน 5 แห่ง ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีนายอุดร ตันติสุนทร เป็นประธานคณะกรรมการฯ 

(๒) คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ที่ ๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีนายศักด์ิสิทธ์ิ เฉลิมวงศาเวช เป็นประธานคณะกรรมการฯ 

(๓) คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ ๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีนายชุมพล พรประภา เป็นประธานคณะกรรมการฯ 

(๔) คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ 

(๕) คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ 

๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประสานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและ
ดําเนินการจัดประชุมพร้อมกับกําหนดปฏิทินในการดําเนินการแล้ว  

๓. ตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
สรรหาผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ .ศ . ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดให้ “การสรรหา 
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับการแต่งต้ังจากสภาสถาบัน” 

เน่ืองจากในครั้งน้ีดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพร้อมกันหลายจังหวัด
คณะกรรมการสรรหาฯ แต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก ทําให้ไม่สามารถจัดประชุมเพ่ือดําเนินการสรรหาได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ จึงขอความเห็นชอบเพ่ือให้ขยายเวลาในการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนตราด มุกดาหาร น่าน พิจิตร และนราธิวาส ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 การพิจารณา 



๘ 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

มุกดาหาร น่าน พิจิตร และนราธิวาส และการรับรองประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
แล้ว เห็นว่าควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือประกอบการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี ๑) ข้อมูลของจังหวัดที่จะดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ๒) สภาพ
ปัญหาของจังหวัดที่จะดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด มุกดาหาร น่าน 
พิจิตร และนราธิวาส ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  ๒. เห็นชอบการรับรองประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 
มุกดาหาร น่าน พิจิตร และนราธิวาส 
  ๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือประกอบการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนดังน้ี ๑) ข้อมูลของจังหวัดที่จะดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ๒) สภาพ
ปัญหาของจังหวัดที่จะดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
 
วาระที่ 4.3 เรื่อง การแต่งต้ังประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ใหม่ 
  สรุปเรื่อง 

1. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 14/2559 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ดังมีรายนามต่อไปน้ี 

(1) นายถนอม อินทรกําเนิด    ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย สุปิงคลัด  กรรมการ 
(3) รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา  กรรมการ 
(4) นายมานิต วิมุตติสุข    กรรมการ 
(5) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กรรมการและเลขานุการ 

โดยให้ดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และมี
ความเหมาะสมท่ีจะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ให้แล้วเสร็จด้วยความบริสุทธ์ิและ
ยุติธรรม  

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับแจ้งจาก ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย์ (นายถนอม อินทรกําเนิด) ว่าติดภารกิจทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดได้  ดังน้ัน จึงเห็นควรพิจารณา
แต่งต้ังประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ใหม่ 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งต้ัง นายศักด์ิสิทธ์ิ เฉลิมวงศาเวช เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ใหม่ 
   
มติ              ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายศักด์ิสิทธ์ิ เฉลิมวงศาเวช เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ใหม่ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
                



๙ 

 
วาระที่ 4.4 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
  สรุปเรื่อง 

๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีคําสั่ง ที่ ๔๖๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่งต้ังให้ นายคมสัน คูสินทรัพย์ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู วิทยฐานะครู
ชํานาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ต้ังแต่วันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และดํารงตําแหน่งครบวาระ ๔ ปี ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
  ๒. ผู้อํานวยการสถาบันแจ้งให้สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนพิจารณาเสนอคุณสมบัติอ่ืน 
ที่เหมาะสมของผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ พิจารณา
แล้วมีมติไม่เสนอคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม โดยให้คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว 
  ๓. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งประวัติความเป็นมา แนวทางการพัฒนา และบริบทของ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
  ๔. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งว่าสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ประชุมเมื่อวันที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีการเสนอรายช่ือ ดังน้ี 
  (๑) กรรมการวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง คือ พันตํารวจโทจักร์ สายแก้ว 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
  (๒) กรรมการสภาวิทยาลัย ชุมชนซึ่ งเป็นผู้ แทนสถาบัน อุดมศึกษาใน พ้ืนที่  คือ  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ สังกัดสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา ในสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อ ๑ (๒) และ (๓) 
แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องแนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙  

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
แล้ว ดังน้ี 

๑. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ    ประธานกรรมการ 
๒. พันโทจักร์ สายแก้ว     กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์  กรรมการ 
๔. นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก    กรรมการ 
๕. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   กรรมการและเลขานุการ 

และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
๑. เห็นชอบคุณลักษณะอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอนท่ีสภาสถาบันกําหนด ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดังน้ี 



๑๐ 

 
(๑) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ   ประธานกรรมการ 
(๒) พันโทจักร์ สายแก้ว    กรรมการ 
(๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการ 
(๔) นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก   กรรมการ 
(๕) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กรรมการและเลขานุการ 

และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
วาระที่ 4.5 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
  สรุปเรื่อง 

๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีคําสั่ง ที่ ๔๓๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่งต้ังให้ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต้ังแต่วันที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ และจะดํารงตําแหน่งครบวาระ ๔ ปี ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
  ๒. ผู้อํานวยการสถาบันแจ้งให้สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วพิจารณาเสนอคุณสมบัติอ่ืน 
ที่เหมาะสมของผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมี
มติให้คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 (๑) มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน 
 (๒) มีความรู้ ความเข้าใจระบบการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
 (๓) มีความรู้ ความเข้าใจด้านการค้าและการลงทุน 
  ๓. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้แจ้งประวัติความเป็นมา แนวทางการพัฒนา และบริบทของ
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
  ๔. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้แจ้งว่าสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ เสนอรายช่ือ 
  (๑) กรรมการวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง คือ นายศุภชัย ยุวถาวร 
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
  (๒) กรรมการสภาวิทยาลัย ชุมชนซึ่ งเป็นผู้ แทนสถาบัน อุดมศึกษาใน พ้ืนที่  คือ  
นายเสรี ชิโนดม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา ในสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อ ๑ (๒) และ (๓) แห่ง
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องแนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วแล้ว ดังน้ี 

๑. นายชุมพล พรประภา   ประธานกรรมการ 
๒. นายศุภชัย ยุวถาวร   กรรมการ 



๑๑ 

 
๓. นายเสรี ชิโนดม    กรรมการ 
๔. นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์   กรรมการ 
๕. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กรรมการและเลขานุการ 

และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

๑. เห็นชอบคุณลักษณะอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
สระแก้วที่สภาสถาบันกําหนด ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ดังน้ี 
(๑) นายชุมพล พรประภา   ประธานกรรมการ 
(๒) นายศุภชัย ยุวถาวร   กรรมการ 
(๓) นายเสรี ชิโนดม   กรรมการ 
(๔) นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์   กรรมการ 
(๕) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการและเลขานุการ 

และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
วาระที่ 4.6 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
  สรุปเรื่อง 

๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีคําสั่ง ที่ ๖๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่งต้ังให้ นายนิยม ชูช่ืน ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ และจะดํารงตําแหน่งครบวาระ ๔ ปี ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
  ๒. ผู้ อํานวยการสถาบันแจ้งให้สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาพิจารณาเสนอคุณสมบัติอ่ืน 
ที่เหมาะสมของผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมี
มติให้คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ และเสนอคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 (๑) มีความรู้ ความเข้าใจประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 (๒) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 (๓) มีประสบการณ์ในการบริหารงานในองค์กรที่มีรูปแบบของคณะกรรมการบริหาร 
  ๓. วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้แจ้งประวัติความเป็นมา แนวทางการพัฒนา และบริบทของ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
 ๔. วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้แจ้งว่าสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙ โดยมีการเสนอรายช่ือ ดังน้ี 
  (๑) กรรมการวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง คือ นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร 
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 



๑๒ 

 
  (๒) กรรมการสภาวิทยาลัย ชุมชนซึ่ งเป็นผู้ แทนสถาบัน อุดมศึกษาใน พ้ืนที่  คือ  
รองศาสตราจารย์สุนทร โสตถิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ใน
สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อ ๑ (๒) และ (๓) แห่ง
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องแนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 การพิจารณา  
                 ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาแล้ว 
ดังน้ี 

๑. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
๒. นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร   กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์สุนทร โสตถิพันธ์  กรรมการ 
๔. .....................................................  กรรมการ 
๕. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งน้ี มอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) ไป
ดําเนินการเลือกกรรมการลําดับที่ 4 พร้อมทั้งหารือกับผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
  
มติ              ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

๑. เห็นชอบคุณลักษณะอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ที่สภาสถาบันกําหนด ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ดังน้ี 
(๑) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์   ประธานกรรมการ 
(๒) นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร   กรรมการ 
(๓) รองศาสตราจารย์สุนทร โสตถิพันธ์  กรรมการ 
(๔) .....................................................  กรรมการ 
(๕) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งน้ี มอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์)  
ไปดําเนินการเลือกกรรมการลําดับที่ 4 พร้อมทั้งหารือกับผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
วาระที่ 4.๗ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
  สรุปเรื่อง 

๑. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๕๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. 
2557 แต่งต้ังให้นายพงษ์เทพ เพียรทํา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๒. คําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้นายพงษ์เทพ เพียรทํา หยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ต้ังแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



๑๓ 

 
๓. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แต่งต้ังให้ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ต้ังแต่วันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

๔. เน่ืองจากการปฏิบัติราชการตามภารกิจยังไม่แล้วเสร็จและเพ่ือให้การบริหารงานของ
วิทยาลัยชุมชนยโสธรมีผู้บริหารกํากับ ดูแล อย่างต่อเน่ือง จึงมีคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งต้ังให้ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร ต้ังแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน และ
จะครบกําหนด ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  ๕. ผู้ อํานวยการสถาบันแจ้งให้สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธรพิจารณาเสนอคุณสมบัติอ่ืน 
ที่เหมาะสมของผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมี
มติไม่เสนอคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม โดยให้คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร เป็นไป
ตามข้อบังคับสถาบันดังกล่าว  
  ๖. วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้แจ้งประวัติความเป็นมา แนวทางการพัฒนา และบริบทของ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
  ๗. วิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้แจ้งว่าสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธรได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๙ เสนอรายช่ือ 
  (๑) กรรมการวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง คือ รองศาสตราจารย์สมชาย 
วงศ์เกษม ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
  (๒) กรรมการสภาวิทยาลัย ชุมชนซึ่ งเป็นผู้ แทนสถาบัน อุดมศึกษาใน พ้ืนที่  คือ  
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ใน
สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อ ๑ (๒) และ (๓) แห่ง
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องแนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 การพิจารณา  
                 ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรแล้ว 
ดังน้ี 

๑. นางสีลาภรณ์  บัวสาย   ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
๔.  .........................................................      กรรมการ 
๕. อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้   กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งน้ี มอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร (นางสีลาภรณ์   บัวสาย)  
ไปดําเนินการเลือกกรรมการลําดับที่ 4 พร้อมทั้งหารือกับผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
  
มติ              ที่ประชุมมีมติดังน้ี 



๑๔ 

 
๑. เห็นชอบคุณลักษณะอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

ที่สภาสถาบันกําหนด ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. เหน็ชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ดังน้ี 
(๑) นางสีลาภรณ์  บัวสาย    ประธานกรรมการ 
(๒) รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม  กรรมการ 
(๓) รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  กรรมการ 
(๔) ........................................................        กรรมการ 
(๕) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งน้ี มอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร (นางสีลาภรณ์  บัวสาย)  
ไปดําเนินการเลือกกรรมการลําดับที่ 4 พร้อมทั้งหารือกับผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๘ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 
  สรุปเรื่อง 

๑. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๕ ได้กําหนดให้ในวิทยาลัย
ให้มีสภาวิทยาลัยเพ่ือทําหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชนซึ่งมีที่ ต้ังอยู่ใน
ภูมิลําเนาเดียวกันกับวิทยาลัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  ผู้แทนศิษย์เก่า และ
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ไม่ เกิน เจ็ ดคน  ซึ่ ง ในจํ านวน น้ีจะต้องแ ต่ งต้ั งจากภาค เอกชนจํ านวนไม่ น้ อยก ว่าสี่ คน  
เป็นกรรมการ และจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยตาม 
วรรคหน่ึงให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน และบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๒ ได้กําหนดให้ประธานกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิทยาลัยของวิทยาลัยชุมชน 
แต่ละแห่งตามพระราชบัญญัติน้ีต่อไปจนกว่าจะมีสภาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ จึงจําเป็นต้องดําเนินการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนใหม่ทั้ง ๒๐ 
วิทยาลัยชุมชน ตามพระราชบัญญัติน้ี 

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ออกข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้ในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 

๓. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ .ศ . ๒๕๕๘ ข้อ ๗ ได้กําหนดให้ในกรณีที่ ไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
สภาวิทยาลัยหรือก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน ให้สภา
สถาบันแต่งต้ัง “คณะกรรมการสรรหา” ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการอ่ืนอีกจํานวนไม่
เกินสี่คน และให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหน่ึง เลือกกรรมการคนหน่ึง เป็นเลขานุการ 

๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเสนอองค์ประกอบของกรรมการสรรหา ดังน้ี 
๔.๑ กรรมการสภาสถาบัน หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จํานวนหน่ึงคน เป็นประธาน 



๑๕ 

 
 ๔.๒ บุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับใน
ชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดน้ันเลือก เป็นกรรมการ 

๔.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน  
ที่สภาสถาบันมอบหมาย เป็นกรรมการ 

๔.๔ ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการ 

 การพจิารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่งแล้ว ดังน้ี 
 
 
 
 
 



ที่ วิทยาลัยชุมชน ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

(สภาวิทยาลัยเลือก) 
กรรมการ 

(สภาวิทยาลัยเลือก) 
กรรมการ 

(สภาสถาบันมอบหมาย) 
กรรมการและ
เลขานุการ 

๑. แม่ฮ่องสอน นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ นายดํารง วงศ์น้อย นายประเสริฐ กันทะหลี นางสาววรรณี  สิงห์โตนาท ผู้อํานวยการสถาบัน 
๒. พิจิตร นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์ รศ.ดร.ประเสริฐ จันทร์อุดม นายเฮง เดียวสุรินทร์ นายพิษณุ เสนาวิน ผู้อํานวยการสถาบัน 
๓. ตาก นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ นายสําราญ แดงประเสริฐ นายสมเกียรติ มั่นเมือง นายมานัส ต๊ะชมภู ผู้อํานวยการสถาบัน 
๔. บุรีรัมย์ ผศ.ปราโมทย์  เบญจกาญจน ์ นายสมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล ผศ.ประกิจ จันตะเคียน นายไชยา  โชติกวณิก ผู้อํานวยการสถาบัน 
๕. หนองบัวลําภู รศ.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา นายสมเกียรติ เชษฐสุมน นายสุเทพ พรหมลา นายพิศาล  เชยคําแหง ผู้อํานวยการสถาบัน 

๖. มุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์  เฉลิมวงศาเวช นางอีดิธ นามประกาย นายคณิต ปัญติโย พตท.คเชนทร์  พันนุมา ผู้อํานวยการสถาบัน   

๗. สระแก้ว นายศักดิ์สิทธิ์  เฉลิมวงศาเวช นายวณิชย์ สงวนวงษ์  นายประเทือง เพชรช่วย นายวิฑูรย์  ปิสาวงษ์ ผู้อํานวยการสถาบัน   
๘. ระนอง ผศ.ปราโมทย์  เบญจกาญจน ์ นายปรารมภ์  นาคบํารุง นายททีป วงศ์สว่างศิริ นายสุทธิเดช จันทวิชานุวงษ์ ผู้อํานวยการสถาบัน 
๙. อุทัยธานี นางสิริกร  มณีรินทร์ ผศ.ประเทือง  ภูมิภัทราคม รตท.กนกศิลป์  เรือนนันชัย นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว ผู้อํานวยการสถาบัน 

๑๐. นราธิวาส นางสิริกร  มณีรินทร์  นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง นางเบ็ญจาทิพย์  ชูดํา นายชนธัญ  แสงพุ่ม ผู้อํานวยการสถาบัน 

๑๑. ยะลา นางสีลาภรณ์  บวัสาย นายวีระศักดิ์ เจริญพิทักษ์พร ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้อํานวยการสถาบัน 

๑๒. ปัตตานี นางสิริกร มณีรินทร์ นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ นายสิทธิชัย เลนุกุล รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้อํานวยการสถาบัน 
๑๓. ยโสธร นางสีลาภรณ์  บวัสาย ผศ.เกษม บุญรมย์ นายขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์ นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว ผู้อํานวยการสถาบัน 
๑๔. สตูล รศ.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา นายบุญเสริม ฤทธาภิรมย์  นายไสว สังข์ทอง นายพิมาน  บิณตํามะหงง ผู้อํานวยการสถาบัน 
๑๕. พังงา นางพรทิพย์  หิรัญเกตุ นายวิมล โสภารัตน์ นายสิทธิพร วิริยะนรอนันต์ นายเฉลิมศักดิ์  อบสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบัน 

๑๖. สมุทรสาคร นายอุดร  ตันติสุนทร นายสมเจตน์ เลิศไตรภพ นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์ นายนิคม มากรุ่งแจ้ง ผู้อํานวยการสถาบัน 

๑๗. ตราด นางสีลาภรณ์  บวัสาย นายสมภพ จรพิภพ  นางรัตนาภรณ์ คงพริ้ว ผศ.ไวกูณฑ์  ทองอร่าม ผู้อํานวยการสถาบัน 
๑๘. แพร่ นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์ นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ นายเด่น ปัญญานันท์ นายประทีป  อินแสง ผู้อํานวยการสถาบัน 
๑๙. สงขลา นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายสุริยา เหมตะศิลป์ รศ.วัน เดชพิชัย นางสาววรรณี  สิงห์โตนาท ผู้อํานวยการสถาบัน 

๒๐.  น่าน นายชุมพล  พรประภา นายนพไกร  ไชยช่อฟ้า นายสมเจตน์  วิมลเกษม นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล ผู้อํานวยการสถาบัน 
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ประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
๑. ควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน โดยผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควร
เป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับของสังคม ทั้งน้ีหากเป็นผู้ที่สูงอายุ ควรจะมีสุขภาพแข็งแรง และมีความพร้อม 
สะดวกในการเดินทางเพ่ือทํางานให้วิทยาลัยชุมชน 

๒. ให้เพ่ิมเติมแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน จากเดิม “(๑) กรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน เป็นประธาน” เพิ่มเติมเป็น “(๑) กรรมการสภา
สถาบนัผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จํานวนหน่ึงคนเป็นประธาน” 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี  

๑. เห็นชอบการเสนอชื่อกรรมการสภาสถาบัน หรือมอบหมายบุคคล เพ่ือเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 

๒. เห็นชอบรายช่ือกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน ทั้ง ๒๐ วิทยาลัยชุมชน และให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 

๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ิมเติมแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 
จากเดิม “(๑) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน เป็นประธาน” เพิ่มเติมเป็น “ 
(๑) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จํานวนหน่ึงคนเป็น
ประธาน” 
 
วาระที่ 4.9  เรื่อง การอนุมัติอนุปริญญาวิทยาลยัชุมชน 
 สรปุเรื่อง 

1.  อาศัยอํานาจตามมาตรา 18(5) สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการให้อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร ตามมาตรา 34 วรรคสอง บัญญัติว่า “เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาจ
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยให้สภาสถาบันเป็นผู้อนุมัติการศึกษา
ร่วมและมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรช้ันใดช้ันหน่ึงร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูง หรือสถาบัน
ดังกล่าวแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้” 

๒.  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 

 ๒.1 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการอนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรวิทยาลัย
ชุมชน  

 ๒.2 เห็นชอบรูปแบบใบระเบียนแสดงผลการเรียน และรูปแบบใบอนุปริญญาบัตรและ 
ใบประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (National Certificate) แบบที่ 1 โดยผู้ลงนามในใบอนุปริญญาบัตร
ประกอบด้วย (1) นายกสภาสถาบัน (๒) ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และ (3) ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  

 ๒.3 ให้สํานักงานสถาบันนํามติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปกําหนดเป็นแนว
ปฏิบัติและแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนทราบและถือปฏิบัติต่อไป  

 ๒.4 ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดโครงสร้างงานทะเบียนนักศึกษา และวาง
ระบบการตรวจสอบการให้อนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน ที่สามารถเช่ือมโยง และสอบทานความถูกต้อง
ของข้อมูลระหว่างสํานักงานสถาบันกับวิทยาลัยชุมชนต่อไป  



    

๓. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2559 ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการศึกษาในเชิงข้อกฎหมายในการมอบอํานาจให้สภา
วิทยาลัยชุมชนในการอนุมัติอนุปริญญา หรืออาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษา
อนุปริญญา 

๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการอนุมัติอนุปริญญาวิทยาลัย
ชุมชนใน ๒ ประเด็นดังน้ี 

     ๔.๑ การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัย
ชุมชน 

(๑) สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือขอหารือสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่า สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถมอบอํานาจในการอนุมัติ
การให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2558 ให้สภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งอนุมัติแทนได้หรือไม่ อย่างไร 

(๒) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
แจ้งว่า เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 18(5) ซึ่งกําหนดว่า “สภา
สถาบันมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตรา 34 วรรคสอง” ประกอบกับ
มาตรา 34 วรรคสอง ซึ่งกําหนดว่า “เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาจร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูง 
หรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยให้สภาสถาบันเป็นผู้อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและมีอํานาจให้
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรช้ันใดช้ันหน่ึงร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันดังกล่าวแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาได้” แล้ว จะเห็นได้ว่า การพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรกับผู้สําเร็จ
การศึกษาในกรณีที่วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอ่ืนในประเทศ
หรือต่างประเทศเป็นเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้สําเร็จการศึกษาโดยตรงและเป็น
เรื่องที่มีผลกระทบต่อบุคคลจํานวนมาก ซึ่งจะต้องพิจารณาดําเนินการโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน อันประกอบ
ไปด้วยนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากน้ีบทบัญญัติดังกล่าวยังแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ได้ว่าการอนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตรา 34 วรรคสอง เป็นอํานาจหน้าที่ของสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะ อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
บัญญัติให้อํานาจสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบอํานาจดังกล่าวให้สภาวิทยาลัยชุมชนอย่างชัดเจน ดังน้ัน สภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงไม่อาจมอบอํานาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งในการอนุมัติการให้อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรตามมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาชุมชน พ.ศ. 2558 ได้ 

(๓) สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทํา (ร่าง) คําสั่งคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง
ผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 ๔.๒ ผู้ลงนามใบอนุปริญญา 

(๑) การประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลาการเสนอขออนุมัติอนุปริญญาบัตรปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 
ดังน้ี ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน ครั้งที่ ๒ เดือนกรกฎาคม  ครั้งที่ ๓  เดือนตุลาคม  ครั้งที่ ๔ เดือนมกราคม 

(๒) ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนท่ี 30 ก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มีผลให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการ
อนุมัติผลการเรียน การสําเร็จการศึกษา การให้อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรเปลี่ยนแปลงไป ตามมติ



    

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบรูปแบบ 
ใบอนุปริญญาบัตรและใบประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (National Certificate) แบบที่ 1 โดยผู้ลงนามใน 
ใบอนุปริญญาบัตรประกอบด้วย (1) นายกสภาสถาบัน (๒) ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และ (3) ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน 

(๓) สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้หารือร่วมกับกลุ่มกฎหมาย ในประเด็นเก่ียวกับผู้มี
อํานาจลงนามในใบอนุปริญญาบัตร และได้ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบใบปริญญาบัตรของสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 
4 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

  การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาการอนุมัติอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแล้ว มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อน
เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปพลางก่อนจนกว่าจะมีสภาวิชาการ 

2. ปรับเปลี่ยนผู้ลงนามใบอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน เป็น (๑) นายกสภาสถาบัน  
(๒) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ (๓) ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้มีความถูกต้องและสอดคล้อง
กับอํานาจหน้าที่การอนุมัติอนุปริญญาตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้สํานักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนนําไปกําหนดและแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป 

3. เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดระบบฐานข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญา
ของวิทยาลัยชุมชนให้ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จ
การศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทําหน้าที่ พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จ
การศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปพลางก่อนจนกว่าจะมีสภาวิชาการ 

๒. เห็นชอบให้ผู้ลงนามในใบอนุปริญญาบัตรประกอบด้วย (๑) นายกสภาสถาบัน (๒) 
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ (๓) ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และให้สํานักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนนําไปกําหนดและแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป 
 
วาระที่ ๕ เรื่อง วาระอ่ืนๆ 
วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัยชุมชน (นายสุวรรณ รณหงษา)  
ได้เสนอแนะว่า ตามที่ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมี 
การดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปแล้วน้ัน พร้อมทั้งในการประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีมติไม่รับรองผลการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดังกล่าว ทําให้ต้องมีกระบวนการสรรหาฯ ใหม่ เห็นควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนชุดใหม่ โดยเฉพาะกรรมการสรรหาซึ่งมาจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย
ชุมชนและผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เน่ืองจากขณะน้ีได้มีการปรับเปลี่ยนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนไปแล้ว
หลายท่าน 



    

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ ๕.2  เรื่อง การพิจารณารายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งใหม่  
สืบเน่ืองจากการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 

2559 มีมติไม่รับรองผลการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน น้ัน 
ในการน้ี ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการสรรหา

ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนคร้ังใหม่ จึงเห็นสมควรพิจารณารายช่ือคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. 2558 ข้อ 5  
 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประกอบด้วย 

(1) นายชุมพล พรประภา  เป็นประธาน  
(ผู้แทนจากกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน) 

(2)  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(3)  นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ เป็นกรรมการ  
     (ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน) 

 (4) นายวิชาพร ชินประพัทธ์ เป็นกรรมการ 
      (ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน) 
และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมายจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 
วาระที่ ๕.3 เรื่อง การบริหารจัดการหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) มีข้อสังเกตว่า การจัดการ
ศึกษาที่ผ่านมาสภาวิทยาลัยชุมชนประกาศจัดต้ังให้หน่วยจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือจัด
การศึกษาตามที่ชุมชนต้องการร่วมกับวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ สถานที่ของหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น เอกชน 
สถานประกอบการ วัด ศาสนสถานและอื่นๆ ตามความพร้อมของแต่ละชุมชน  และปัจจุบันภาระงานสอนของ
วิทยาลัยชุมชนบางแห่งจะอยู่ที่หน่วยจัดการศึกษามากกว่าตัววิทยาลัย ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชนควรให้ความสําคัญ
กับหน่วยจัดการศึกษา  โดยควรกําหนดให้เป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของวิทยาลัยชุมชน มากกว่าเป็นกลุ่ม
งานที่อยู่ภายใต้ศูนย์วิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ัง ควรมีกฎ ระเบียบ เก่ียวกับการจัดต้ังและ
บริหารจัดการหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนที่ชัดเจน ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน  และทําให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



    

วาระที่ ๕.4 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย

ชุมชน เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนใช้เป็นแนวทางในการสรรหา โดยมีประเด็น
ดังต่อไปน้ี 

(๑) พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนมิได้กําหนดอายุของผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนไว้ ดังน้ัน ในการสรรหาจึงไม่สามารถกําหนดอายุผู้สมัครเข้ารับการสรรหาได้ แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชน ที่จะต้องลงพ้ืนที่ชุมชน คณะกรรมการสรรหาก็อาจนํามาใช้
เป็นส่วนประกอบการพิจารณาตัดสินใจเป็นรายกรณี 

(๒) ควรศึกษาประวัติเชิงลึกของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  
(๓) ควรมีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนในรอบ ๖ เดือนแรก 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ประธานกําหนดวันประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม 2559 เวลา ๐๙.00 และ
กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ 
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร  
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


