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

ประธานแจ้งว่า  ตามท่ีได้แจ้งที่ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา 
ซึ่งมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน น้ัน จากการประชา
วิจารณ์เก่ียวกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างระเบียบ
บริหารราชการอุดมศึกษา พ.ศ. ... (2) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ... (3) ร่าง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... ซึ่งในส่วนที่เก่ียวข้องกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ขอให้ผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแจ้งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนในภูมิภาคน้ัน ๆ เข้าร่วมการประชุมประชาวิจารณ์ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กําหนดจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาคเพ่ือร่วมให้ความคิดเห็น/เสนอแนะในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับวิทยาลัยชุมชนด้วย  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง ขอแสดงความยินดี ผูท้ําคณุประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2560  

และผู้ทาํคุณประโยชน์แก่การศึกษาแห่งชาติ ประจําปี 2560 
   ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) 
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2560 โดยได้รับเข็ม“เสมาคุณูปการ”



๓ 

และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีใน
การสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2560 และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายถนอม อินทรกําเนิด) ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทํา
คุณประโยชน์แก่การศึกษาแห่งชาติ ประจําปี 2560 โดยได้รับโล่เพ่ือเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุน
งานด้านการศึกษาแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรี ในการน้ี จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ เพ่ือร่วมแสดงความยินดีกับ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่าน 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม” 
 สรุปเรื่อง  

 สืบเน่ืองจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2559 มีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมหารือนายปราโมทย์ โชติมงคล เพ่ือวางแผนการดําเนินโครงการ
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สําหรับวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง น้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮ
เทล แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมสําหรับผู้บริหาร ครูวิทยาลัยชุมชนท่ีรับผิดชอบงานวิชาการและ
กิจการนักศึกษา และผู้นํานักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสถาบัน รวมทั้งสิ้น 
130 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ตาม
แนวคิดของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.)  และให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการพัฒนา
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม น้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม” โดยมีสาระสรุปดังรายละเอียดที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ซึ่งสํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะกํากับ ติดตามเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อสภาสถาบันต่อไป 
   

  ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม 

  ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมฯ แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจาก
กิจกรรม การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมของกลุ่มครู นักศึกษา และบุคลากรสํานักงานสถาบันที่ได้จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นเรื่องการสร้างวินัยในการทํางาน จึงอยากให้เพ่ิมเติมประเด็นเก่ียวกับการพัฒนา
คุณธรรมของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนท่ีเน้นเรื่องความโปร่งใสเก่ียวกับวินัยทางการเงิน การคลังให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือข้อกฎหมายที่กําหนด  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดระบบการกํากับ ดูแลการดําเนินงาน
โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด พร้อมทั้งควรเพ่ิมเติมประเด็นเก่ียวกับการพัฒนา
คุณธรรมของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนท่ีเน้นเรื่องความโปร่งใสเก่ียวกับวินัยทางการเงิน การคลังให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือข้อกฎหมายที่กําหนด   
 
 
 
 



๔ 

วาระที่ 1.2.3 เรื่อง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน” 
สรุปเรื่อง 
สืบเน่ืองจากการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 

2560 ได้รับทราบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน” ที่จะจัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ และระหว่างวันที่ 
15 – 17 มีนาคม 2560 ณ สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ โดยได้เรียนเชิญกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 – 14  มีนาคม 2560 น้ัน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชน” โดยจะจัดพิมพ์รายงานผลการประชุมเพ่ือเผยแพร่ และอาจจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน รุ่นที่ 2 ต่อไป โดยสรุปได้ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ของการประชุม เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนมีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการทํางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  รวมท้ังสร้างความเข้าใจ และค่านิยมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน  เน่ืองจากผู้บริหารวิทยาลัย
ชุมชนเป็นบุคคลหลัก และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์   

2. ผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2560 รวมท้ังสิ้น จํานวน 150 คน 
ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิชาการ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานสถาบัน 
และในส่วนของวิทยาลัยชุมชนประกอบด้วย ประธานและกรรมการสภาวิทยาลัย ผู้ อํานวยการและ 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ หัวหน้าการเงิน/พัสดุ ของวิทยาลัยชุมชน โดยการประชุม
ครั้งน้ีได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายและอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนในการปฏิรูปประเทศและวงการการศึกษาไทย และวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม” โดย 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี การบรรยาย เรื่อง วิทยาลัยชุมชนกับการพัฒนา
คุณภาพคนเพ่ือตอบโจทย์  “ประเทศไทย 4.0” โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การบรรยาย  เรื่อง “ธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน” โดย ดร.
ถวิลวดี บุรีกุล สถาบันพระปกเกล้า การนําเสนอเก่ียวกับ “American Community College” โดยผู้แทนจาก
ฝ่ายการศึกษา สถานทูตอเมริกา ประจําประเทศไทย การบรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์และระบบการบริหารจัดการ
องค์กรในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน และการกําหนดนโยบายของสภาวิทยาลัยชุมชน” โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายก
สภาสถาบัน และการเสวนา เรื่อง “โอกาสใหม่ของวิทยาลัยชุมชนในบริบทการเปลี่ยนแปลง” โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์  สามโกเศศ  ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ โดยมีสาระสําคัญดัง
รายละเอียดที่ได้นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

3. ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจัดโดยสถาบัน
พระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 70 คน ประกอบด้วย นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ สํานักงานสถาบัน ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
หัวหน้าการเงิน/พัสดุ ของวิทยาลัย โดยมีสาระสําคัญของรายวิชาที่จัดอบรมท้ัง 3 วัน ได้แก่ การบริหารจัดการการ
มีส่วนร่วมกับการพัฒนาพ้ืนที่ การพัฒนาภาวะผู้นําที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น โดย กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์กับนวัตกรรมการพัฒนา การสร้างและ
บริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ และการบริหารโครงการอย่างมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 
 



๕ 

  ประเด็นเสนอแนะเพิ่มเติม 
  กรรมการสภาสถาบันที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในหัวข้อเรื่อง “การถอด
บทเรียนเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานเด่นของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง นับเป็นเวทีที่
สร้าง/เปิดโอกาสให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนรุ่นใหม่ ๆ มีส่วนร่วม และช่วยให้กรรมการสภาสถาบันเข้าใจการทํางาน
ของวิทยาลัยชุมชนมากขึ้น ซึ่งจากการประเมินผลงานที่นําเสนอเบ้ืองต้น พบว่า วิทยาลัยชุมชนที่มีความชํานาญใน
พ้ืนที่ จะมีผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยชุมชนบางแห่งผลงานยังไม่
เด่นชัด ซึ่งอาจต้องค้นหาและพัฒนาตนเอง จึงเสนอแนะว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรจัดเวทีลักษณะเช่นน้ีเพ่ือให้
วิทยาลัยชุมชนมีเวทีนําเสนอผลงานเด่นที่เป็นบทเรียน กรณีตัวอย่างเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างวิทยาลัยชุมชนในลักษณะต่าง ๆ อาทิ จัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนสัญจร การสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น ทั้งน้ี จากการเย่ียมเยียนพ้ืนที่วิทยาลัยชุมชนตราด ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ทําให้เห็นว่า วิทยาลัยชุมชนมีการทํางาน
ร่วมกับชุมชน มีการทํางานเป็นทีมเพ่ือร่วมแก้ปัญหากับชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนต้องทุ่มเท 
และมีการทํางานร่วมกับบุคลากรและชุมชนในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิดด้วย 
   
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม
2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2560  
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕60 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ 3.1  เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

  สรุปเรื่อง 
ตามที่ สภ าสถาบั น วิท ยาลั ย ชุมชน  ได้ มี ก ารป ระ ชุม พิ จารณ าและมี ม ติ เก่ี ย ว กับ 

การดําเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 3.2  เรื่อง การทบทวน/ปรบัปรุงพระราชบัญญติัสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  สรุปเรื่อง 

ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ขอให้
พิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสม และเข้าใจวิทยาลัยชุมชน เพ่ือแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการฯ พร้อมทั้ง
เสนอประเด็นเก่ียวกับข้อกฎหมายที่ต้องการให้ทบทวน/ปรับปรุงในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๖ 

และแผนการดําเนินงาน/กรอบเวลาในการทํางานของคณะอนุกรรมการฯ ต่อที่ประชุมสภาสถาบันในการประชุม
ครั้งต่อไป น้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้หารือผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ เพ่ือดําเนินการตามมติ
ข้างต้น และนําเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

1. รายช่ือที่จะเสนอแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมและเข้าใจวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 
อนุกรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน 2 คน คือ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ได้แก่  (1) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (2) นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา (3) นายวรวุฒิ  
บุญเพ็ญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  จริยานุกูล  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ (6) นายพิเชษฐ  ตรีพนากร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นายสุชิน นาคเงิน และนายทศปริชัย เลาห์ทวี 
เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ดังรายละเอียด (ร่าง) คําสั่งและอํานาจหน้าที่ 
อนุกรรมการฯ ที่เสนอที่ประชุมแล้ว 

2. ประเด็นเก่ียวกับข้อกฎหมายที่ต้องการให้ทบทวน/ปรับปรุงในพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้จากการรวบรวมความคิดเห็น/เสนอแนะของวิทยาลัยชุมชน และสํานักงาน
สถาบัน ดังที่ได้นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

3. แผนการดําเนินงาน/กรอบเวลาในการทํางานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเสนอ
แก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ จะให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 
2560) 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้ พิจารณาประเด็นเก่ียวกับข้อกฎหมายที่ ต้องการให้ทบทวน/ปรับปรุง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอแล้ว สรุปข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ได้
ดังน้ี  

1. ประเด็นข้อกฎหมายท่ีเสนอขอให้ทบทวน/ปรับปรุงส่วนใหญ่แล้วเป็นประเด็นที่สามารถ
ดําเนินการได้โดยอาศัยอํานาจหรือกลไกการบริหารจัดการของสภาสถาบันที่กําหนดในมาตรา 18 (15) ที่ประชุม
จึงมีความเห็นว่า ควรทบทวนประเด็นต่าง ๆ ว่า สามารถดําเนินการโดยใช้กลไกทางการบริหารจัดการของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน หรือใช้อํานาจสภาสถาบันดําเนินการอย่างไรได้บ้าง โดยไม่ต้องเสนอขอแก้ไขกฎหมาย ทั้งน้ี กลไก
ทางการบริหารจัดการองค์กรจะต้องสร้างกลไกการกํากับ ติดตาม และการรายงานงานด้านต่าง ๆ  ต่อสภาสถาบันที่เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้ อาทิ ระบบข้อมูลทะเบียนผู้สําเร็จการศึกษา ระบบการเงินและ
งบประมาณ ระบบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนเป็นต้น 

2. จากการพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายที่ไม่สามารถใช้กลไกทางการบริหารจัดการ
ดําเนินการได้ และเห็นสมควรเสนอขอแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม 
คือ (1) วาระการดํารงตําแหน่งและอายุของนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิทยาลัย 
และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ซึ่งยังมิได้กําหนดไว้ในกฎหมาย (2) การอนุมัติให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตรา 
34 วรรคสอง  โดยให้มีการศึกษาว่า สามารถแก้ไขข้อกฎหมายให้เป็นอํานาจของสภาวิทยาลัยได้หรือไม่ หากไม่ได้
จะมีแนวทางดําเนินการอย่างไร 

3. ที่ประชุมมีความเห็นว่า บทบาทท่ีให้ชุมชน/ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานกับ
วิทยาลัยชุมชนที่กําหนดไว้ในกฎหมายค่อนข้างน้อยทั้งในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ ดังน้ัน ควรพิจารณา
ประเด็นดังกล่าวว่า จะสามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมในข้อกฎหมายได้หรือไม่ อย่างไร  



๗ 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบรายช่ือผู้ที่จะเสนอแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเสนอแก้ไข
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ตามร่างคําสั่งที่
เสนอ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามคําสั่งต่อไป 
  ๒. ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นที่จะขอปรับปรุง/แก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม คือ (1) วาระการดํารงตําแหน่งและอายุของนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิทยาลัย และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ซึ่งยังมิได้กําหนดไว้ในกฎหมาย (2) การอนุมัติให้
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตรา 34 วรรคสอง โดยให้มีการศึกษาว่า สามารถแก้ไขข้อกฎหมายให้เป็น
อํานาจของสภาวิทยาลัยได้หรือไม่ หากไม่ได้จะมีแนวทางดําเนินการอย่างไร และ (3) อาจพิจารณาปรับปรุงหรือ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับบทบาทท่ีให้ชุมชน/ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานกับวิทยาลัยชุมชน  
   ๓. เห็นชอบแผนการดําเนินงาน และกรอบเวลาในการทํางานของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับ 
การเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
วาระที่ 3.3  เรื่อง การแต่งต้ังสภาวิชาการสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

  สรุปเรื่อง 
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ได้พิจารณาเลือกกรรมการสภาสถาบันจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยวิธีลงคะแนนลับ โดยที่
ประชุมมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  เบญจกาญจน์  เป็นผู้แทนสภาสถาบัน ทําหน้าที่กรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน  

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ดังน้ี  

๒.๑ กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน จํานวนเจ็ดคน 
เรียงตามลําดับตัวอักษร ดังน้ี                

(๑) รองศาสตราจารย์นินนาท  โอฬารวรวุฒิ   
(๒) รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรตัน์ภร   
(๓) รองศาสตราจารย์ไพโรจน์  สถิรยากร  
(๔) รองศาสตราจารย์รังสรรค์  ประเสริฐศรี  
(๕) รองศาสตราจารย์วิเชียร  ชุติมาสกุล 
(๖) รองศาสตราจารย์ศรุติ  สกุลรตัน์ 
(๗) ศาสตราจารย์สัญชัย  จตุรสทิธา 

๒.๒ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน ประกอบด้วย 
(1) นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ทําหน้าที่กรรมการสภา

วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
(2) นายโยธิน บุญเฉลย ผู้สอนประจําวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ทําหน้าที่กรรมการ

สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน ผู้แทนผู้สอนประจํา 
3. สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดให้มีการประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน 



๘ 

จํานวนหน่ึงคนเป็นประธานสภาวิชาการ  โดยวิธีลงคะแนนลับ  ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราโมทย์ เบญจกาญจน์  เป็นประธานสภาวิชาการ 

  4. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีคําสั่งที่ ๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
แต่งต้ังนายชาญวิทย์  โตธนะคุณ  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ เป็นผู้รักษาราชการแทน 
รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  5. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ 
รักษาราชการแทนรองผู้ อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นเลขานุการสภาวิชาการ และเห็นชอบให้
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังเจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๒ คน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามคําสั่งต่อไป   

๒. เห็นชอบให้แต่งต้ัง นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เป็นเลขานุการสภาวิชาการ  

๓. เห็นชอบให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่งต้ังเจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน จํานวน ๒ คน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ  
 
วาระที่ 3.4  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชมุชน 

สรุปเรื่อง 
สืบเน่ืองจากการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 

๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเก่ียวกับการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ครบตามองค์ประกอบที่
กําหนดในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. 2558 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย (1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน 
เป็นประธาน (2) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง (3) กรรมการสภาสถาบัน ซึ่ง
สภาสถาบันมอบหมาย จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ (4) ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึง
คน เป็นกรรมการ (5) ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ และให้กรรมการ
สรรหาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) เลือกกรรมการคนหน่ึง เป็นเลขานุการ ดังน้ี 

1. นายชุมพล พรประภา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง ทําหน้าที่
ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายวิชาพร  ชินประพัทธ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้แทนผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการสรรหา 

3. เห็นชอบให้ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบัน
มอบหมาย จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

4. เห็นชอบในหลักการให้แต่งต้ังผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการเสนอช่ือใน
การประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชนในวันที่ 1๓ มีนาคม 2560 เป็นผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือก
กันเอง เป็นกรรมการ และรายงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบในการประชุมต่อไป โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน



๙ 

ได้จัดประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเลือกผู้แทนทําหน้าที่กรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ทําหน้าที่กรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

5. มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อแต่งต้ังต่อไป ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทํา
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามองค์ประกอบที่กําหนดในข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 และคร้ัง
ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560  เสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามแต่งต้ังเรียบร้อยแล้ว  
ดังเอกสารแนบท้ายวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๘ ได้มีมติแต่งต้ัง นายสุวรรณ รณหงษา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เป็นกรรมการสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน น้ัน เน่ืองจาก นายสุวรรณ รณหงษา พ้นจาก
ตําแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ซึ่งมีผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย 
จึงต้องดําเนินการเลือกผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชนใหม่ แทนตําแหน่งที่ว่างลง 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย 
ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจํา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 10 โดยจัดให้มีการประชุมประธานสภา
วิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเลือกผู้แทนจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการสภาสถาบัน โดยวิธี
ลงคะแนนลับ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ ประธานสภา
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ทําหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ในการน้ี 
จึงรายงานผลการเลือกผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชนต่อสภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ังต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็น 
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามคําสั่งแต่งต้ัง ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

  สรุปเรื่อง 
1. ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 243/๒๕๕๖ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 

๒๕๕๖ แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เจิมขุนทด ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ต้ังแต่วันที่ 



๑๐ 

10 มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงควรให้มี 
การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
  2. สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี พิจารณาเสนอคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว และเสนอรายช่ือกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน และรายช่ือกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 
จํานวนหน่ึงคน เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อ ๑ 
(๒) และ (๓) แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๙  
  3. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้แจ้งประวัติความเป็นมา แนวทางการพัฒนา และบริบทของ
วิทยาลัยชุมชน  
  การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอแล้ว สรุปได้ดังน้ี 
 1.  เสนอรายช่ือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบัน
มอบหมาย จํานวนหน่ึงคน เป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรร
หาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ดังน้ี  
 (1) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
  (2) นายเสวก พุทธรักษา   กรรมการ  
 2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า การกําหนดคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีที่ระบุว่า “มีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และ
สุพรรณบุรี ไม่น้อยกว่า 2 ปี”  ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. ไม่เห็นชอบคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีที่เสนอข้างต้น 

2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ดังน้ี 
(1) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
(2) นายสมบุญ ทิพรังศรี   กรรมการ 
(3) รองศาสตราจารย์ธานี เกสทอง  กรรมการ 
(4) นายเสวก พุทธรักษา   กรรมการ  
(5) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการและเลขานุการ 

และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
 
 
 
 



๑๑ 

วาระที่ 4.3  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีผู่้อํานวยการวิทยาลยัชุมชน 

สรุปเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน และแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน โดยให้สถาบันจัดทําเป็นกฎหมายเพ่ือบังคับใช้ต่อไปน้ัน 
    2. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแล้ว โดยให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 
    (๑) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   เป็นประธานกรรมการ 
    (2) ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย  เป็นกรรมการ 
           จํานวนหน่ึงคน 
     (๓) ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน   เป็นกรรมการ 
     (๔) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง  เป็นกรรมการ 
       จํานวนหน่ึงคน 
     (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด    เป็นกรรมการ 
           ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จํานวนหน่ึงคน 
  (๖) ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   เป็นเลขานุการ 
 3. ปัจจุบันมีผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบกําหนดประเมินการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
   (๑) นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
   (๒) นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
  (๓) นายณรงค์ สมบัติใหม่ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
   (๔) นายยุทธนา พรหมณี ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
  4. จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบท่ีมีอยู่ในประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนแล้ว ดังน้ี 
  
องค์ประกอบคณะกรรมการ 
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติ

หน้าท่ีของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เป็นประธานกรรมการ 

ผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

ผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

ผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

ผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

๒ . ผู้ ที่ ผู้ อํ านวยการสถาบั น
วิ ท ย า ลั ยชุ ม ชนมอบหมาย 
จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

นายพล เสาะสุวรรณ 
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ 
วิทยาลัยชุมชนยะลา 

นายโยธิน บุญเฉลย 
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการ  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

นายทิวากร เหล่าลือชา 
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

นายพล เสาะสุวรรณ 
ตําแหน่งครู วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการ  
วิทยาลัยชุมชนยะลา 

๓ . ประธานกรรมการสภ า
วิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการ 

นายอมฤทธ์ิ พูลสวัสด์ิ นายสมศักด์ิ ศรีบุญเรือง นายไพศาล นุ่มนาค นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช 

๔. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  
ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน  
เป็นกรรมการ  

นางสมเสน่ห์ พ่วงพี นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์ นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์ 

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือ
นอกจังหวัด ซึ่งสภาวิทยาลัย
ชุมชนเลือก จํานวนหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 

นายสมภพ จรพิภพ 
นายคณิต ปัญติโย 

 
นายปณิธาน กันสุข 

 
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ 

 

6. ผู้อํานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เปน็เลขานุการ 

ผู้อํานวยการกองบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ผู้อํานวยการกองบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ผู้อํานวยการกองบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ผู้อํานวยการกองบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ปฏิบัติงานครบหน่ึงร้อยแปดสิบวัน จํานวน 4 ราย ดังน้ี 

(1)  นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด  
(2)  นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
(3)  นายณรงค์ สมบัติใหม่ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจติร  
(4)  นายยุทธนา พรหมณี ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 
วาระที่ 4.4  เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง และยโสธร 

  สรุปเรื่อง 
๑. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ๑๗๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

แต่งต้ัง นายปรีชา หนูน้อย ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  

๒. คําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี 177/๒๕๕๙ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งต้ัง
นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยาลัยชุมชนยโสธร เป็นผู้รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  



๑๓ 

  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนระนอง และผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ดังน้ัน เพ่ือให้
วิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีผู้บริหารกํากับ ดูแลอย่างต่อเน่ือง จึงเห็นควรแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนในระหว่างที่
การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนองและยโสธร ยังไม่แล้วเสร็จ ดังน้ี  
   3.1 แต่งต้ังให้ นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
วิทยาลัยชุมชนระนอง เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2560  
   3.2 แต่งต้ังให้ นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยาลัย
ชุมชนยโสธร เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ต้ังแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 
 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังน้ี  

(1) นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชน
ระนอง เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

(๒) นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ต้ังแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2560  
 
วาระที่ 4.5  เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองผูอํ้านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
 1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๓ คน โดยให้
แต่งต้ังจากบุคคลที่มาจากภายนอกราชการ จํานวน ๑ คน และแต่งต้ังบุคคลที่มาจากข้าราชการ จํานวน ๒ คน น้ัน 
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เสนอสภาสถาบันเพ่ือขอให้
แต่งต้ัง นายเจริญชัย วงษ์จินดา นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ที่สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ือรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหาร  และทําหน้าที่เลขานุการสภาสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี การเสนอแต่งต้ังผู้รักษา
ราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1.1 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้กําหนดการแต่งต้ังผู้รักษา
ราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนไว้ สถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน สามารถดําเนินการได้โดยให้สภาสถาบันใช้อํานาจตามมาตรา ๖ วรรคหน่ึง 
ที่ กําหนดว่า “เพ่ือประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลของสถาบันให้สภาสถาบัน 
มีอํานาจหน้าที่ ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอ่ืนโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” และมาตรา ๑๘
(๑๖) ที่กําหนดว่า “ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ”  

 1.2 ให้นําความในมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้ “ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ อธิบดีจะแต่งต้ังข้าราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่
หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้” มาตรา ๔๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ



๑๔ 

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดให้ “ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้
บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หรือตําแหน่งที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ในส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมโดย
อนุโลม” และมาตรา ๔๗ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม กําหนดให้ “ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการกรมตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้อธิบดีแต่งต้ังข้าราชการในกรมคนหน่ึง ซึ่ง
ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทน” และ มาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดให้ “ให้นําความในมาตรา
น้ีมาใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมโดยอนุโลม”มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 1.3 ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2558 ข้อ 6 
ให้สภาสถาบันแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาสถาบันโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการ
สถาบัน ทั้งน้ี จะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถาบันจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

  การพิจารณา 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแล้ว มีประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. ที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอให้ แต่งต้ัง นายเจริญชัย 
วงษ์จินดา นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ที่
สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือรับผิดชอบเก่ียวกับงาน
ด้านการบริหาร และทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. ที่ประชุมได้พิจารณากรณี นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วแล้ว ไม่สามารถมาดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนผู้ ดํารงตําแหน่ง 
รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนอีกตําแหน่งหน่ึงได้ เน่ืองจากส่งผลต่อการปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาทั้งสอง
ตําแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ และไม่สามารถประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ๑๘๐ วัน ตามท่ี
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนดได้ พร้อมทั้งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงนามคําสั่งแต่งต้ังให้  
นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามคําสั่งที่ 61/2559 ลงวันที่ 
22 ธันวาคม 2559 จึงเห็นสมควรให้มีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นับต้ังแต่
วันที่มีคําสั่งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
  

มต ิ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
1. เห็นชอบให้ แต่งต้ังนายเจริญชัย วงษ์จินดา นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติ

หน้าที่ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ือทําหน้าที่โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 6 มาตรา ๑๘ (๑๖) 
ทั้งน้ีให้นําความในมาตรา ๔๖ วรรคสอง และวรรคสาม และมาตรา ๔๗ วรรคหน่ึงและวรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ให้รับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านการบริหาร และทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

2. เห็นชอบให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่งต้ังเจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน จํานวน ๒ คน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 



๑๕ 

3. มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคําสั่งให้ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล พ้นจาก 
การดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นับต้ังแต่วันที่มีคําสั่งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
 

วาระที่ 4.6  เรื่อง อนุมัติการให้อนปุริญญาของวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2560 
 สรุปเรื่อง 

1.  ตามท่ีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ในมาตรา ๑๘ (๕) สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
และ มาตรา ๔๖ สถาบันมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหน่ึงในสาขาวิชาที่มีการสอนใน
สถาบัน ได้  ดั งต่อ ไป น้ี  (๑ ) อนุปริญญ าออกให้ แ ก่ผู้ สํ า เร็จการศึ กษาในหลักสู ตรระดับอนุปริญญ า  
(๒) ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม 

2. ขณะน้ีมีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน ปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยชุมชนตาก ที่ เรียนครบตามหลักสูตรเพ่ิมเติม 38 คน และได้รับ 
การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านการกลั่นกรอง และตรวจสอบความถูกต้อง 
จากสภาวิทยาลัยชุมชนตากแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบให้นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญา ต่อไป 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตาก ตามท่ี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง และลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว เพ่ือเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง
ต่อไป 

4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ในการ
ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัย ชุมชนตาก  แล้วมีม ติให้ตรวจสอบคุณสมบั ติ เพ่ิม เติม ว่า เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ข้อ 12 “เกณฑ์การวัดผล
และสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร เกณฑ์ขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา
และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าจึงถือว่าเรียนจบหลักสูตร
อนุปริญญา” หรือไม่ ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศดังกล่าว  
 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตาก 
หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จํานวน ๓๘ คน เพ่ือสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะ
ได้เสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป   
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระที่ 5.1 เรื่อง ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนของสภาสถาบนั 
 ที่ประชุมมีการอภิปราย และให้ข้อเสนอแนะแนวทางดําเนินการพัฒนาระบบงานวิทยาลัย
ชุมชนด้านต่าง ๆ โดยอาจจัดทําเป็นแผนงาน/โครงการภายใต้กระบวนการ “การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาระบบ
วิทยาลัยชุมชน”   ในรูปแบบคณะทํางานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกําหนดแนวทางการพัฒนา โดยแบ่ง
คณะทํางานออกเป็นกลุ่มวิทยาลัยชุมชนตามประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้  ซึ่งพอสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม ได้ดังน้ี 

1. กลุ่มที่ 1 ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ อาทิ 
1.1 กระบวนการส่ือสารยุทธศาสตร์หรือทิศทางของสภาสถาบัน รวมถึงเป้าหมาย

ความสําเร็จในการพัฒนาระบบวิทยาลัยชุมชนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจแห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

1.2 การทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ให้สอดคล้องกับแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

1.3 การสัมมนากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์/ทิศทางและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องที่เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

1.4 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร เพ่ือรับฟังและให้ข้อเสนอแนะใน 
การพัฒนางานวิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่ 

1.5 การจัดระบบการบริหารจัดการหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอนที่
เปิดให้บริการตามอําเภอต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนให้มีความชัดเจน ทั้งในแง่ของการบริหารจัดการและ 
การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรม  

1.6 การเตรียมความพร้อมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนให้มีศักยภาพในการพัฒนางาน
วิทยาลัยชุมชนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  อาทิ  นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 4 .0  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ 

2. กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและงานวิชาการ ซึ่งเป็นนโยบาย/
ทิศทางที่เป็นโจทย์ใหญ่ของสภาวิชาการ อาทิ 

2.1 การสัมมนาวิชาการ เพ่ือให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากตัวอย่าง
ความสําเร็จหรือผลงานที่เด่น ๆ ของวิทยาลยัชุมชน ปีละ 1 -  2 ครั้ง 

2.2 การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน เน่ืองจากมีหลายสาขาวิชาที่เปิด
สอนใกล้ครบกําหนด 5 ปี และจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นตามข้อกําหนดของมาตรฐานหลักสูตรฯ 

2.3 การปรับปรุงรายวิชา General Education หลักสูตรอนุปริญญา/ประกาศนียบัตร
ของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสามารถกําหนดให้ เป็น Core-competency/Identity มีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึง 
อัตลักษณ์ผู้สําเร็จของวิทยาลัยชุมชน  

2.4 ระบบการกํากับ ดูแลเกี่ยวกับระบบการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการให้มีความ
เหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบและเห็นสมควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนตามประเด็นที่กรรมการสภาสถาบันเสนอแนะให้เป็นรูปธรรมต่อไป  



๑๗ 

เลิกประชุมเวลา ๑2.3๐ น.  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ 
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร  
ผู้จดรายงานการประชุม 
 

นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 


