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เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง การจัดกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
                             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ประธานขอให้ที่ประชุมสงบน่ิงเป็นเวลา 1 นาที เพ่ือน้อมเกล้าแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จากน้ันได้แจ้งว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดกิจกรรมเพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังน้ี 

1. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ได้เดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยที่ศาลาสหทัยสมาคม 
พร้อมทั้งได้มอบให้สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําหนังสือไปยังสํานักพระราชวัง เพ่ือขอเป็นเจ้าภาพสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพ ซึ่งกําหนดให้บุคลากรเข้าร่วมได้จํานวน 50 ท่าน จึงขอเชิญกรรมการทุกท่านร่วมงาน
ดังกล่าว ทั้งน้ี เมื่อได้รับแจ้งจากสํานักงานพระราชวังแล้ว จะแจ้งให้กรรมการทราบต่อไป 



๒. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ได้จัดประชุม Conference กับวิทยาลัยชุมชนท้ัง ๒๐ แห่ง
เพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเพ่ือน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งก็ได้จัดกิจกรรมอยู่แล้ว เช่น การจัดทําโบว์ การทํายาดม 
การเข้าร่วมพระราชพิธีพระราชกุศล จิตอาสาในการช่วยสังคมและการฝึกอบรมเก่ียวกับอาชีพให้กับประชาชน
ทั่วไป  สําหรับการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า จะร่วมกันจัดกิจกรรม
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดําริ 
ต่าง ๆ ในวันครบรอบ 100 วันสวรรคต ( 20 มกราคม 2560 ) ประกอบด้วยกิจกรรมดังน้ี 

(๑) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามบริบทของท้องถิ่น และชุมชนเพ่ืออบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 1 - 2 หลักสูตร 

(๒) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การผูกผ้า
ประดับในงานพิธีต่าง ๆ การทําโบริบบ้ิน การทําเข็มกลัดติดหน้าอก การจัดดอกไม้ประดับ การทํายาดมยาหม่อง 
การทําอาหารที่ทรงโปรด ผ้ามัดย้อมสี และเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ เป็นต้น 

(๓) บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสาในการบําเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกับประชาชนในชุมชนและจังหวัด  

2.๒ สถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งจะจัดกิจกรรมบําเพ็ญกุศล  เพ่ือ 
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในทุกช่วงวันที่ 13 ของทุกเดือน ในปี 
พ.ศ. 2560 
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.2.1  เรื่อง สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง การกําหนดนโยบายและทิศทางการ 
                             ดําเนินงานของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ตามท่ีได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน
ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม 
มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 40 คน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบัน ผู้แทนจากสภาวิทยาลัยชุมชน และผู้แทน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สรุปรายงานผลการประชุมดังน้ี 

3.1 ประเด็นหัวข้อการระดมความคิดเห็น ประกอบด้วย 
๑.๑ โอกาสการสร้างอาชีพใหม่ ๆ ภายใต้นโยบาย Thailand Economy 4.0 และนโยบาย

จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล : การปรับปรุงกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
๑.๒ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 

2562) ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในมิติต่าง ๆ  
๑.๓ การขับเคล่ือนการพัฒนาอาชีพที่ตอบโจทย์นโยบายจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ

ศักยภาพของพ้ืนที่ 
๑.๔ นโยบายเชิงรุกในการขยายพ้ืนที่บริการของวิทยาลัยชุมชน ในระยะ 1 - 3 ปี เช่น  

การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ การจัดหน่วยบริการจัดการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น 
   ๑.๕ ทิศทางการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
แผนระยะปานกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 



๑.๖ การนํานโยบายรูปแบบการจัดการศึกษา 3 Tracks ไปสู่การปฏิบัติ : ความสําเร็จ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

3.2 ผลการระดมความคิดเห็น/อภิปราย/เสนอแนะ 
   ที่ประชุมได้มีการอภิปราย/เสนอแนะข้อคิดเห็นเก่ียวกับการกําหนดบทบาทและภารกิจใหม่
ของวิทยาลัยชุมชน และกรอบแนวทางการสรรหาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

๒.๑ วิทยาลัยชุมชนนําเสนอการทํางานในพ้ืนที่รวมทั้งปัญหา/ข้อจํากัดที่ควรมีการ
ปรับปรุง ได้แก่ 

(1) การวิเคราะห์อาชีพ/การพัฒนาหลักสูตรที่เป็น Skill set เป็นความต้องการของ
แต่ละพ้ืนที่   

(2) การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้
มากขึ้น 

(3) บุคลากรในระบบวิทยาลัยชุมชนยังมีข้อจํากัดในด้านต่าง ๆ เช่น การสรรหาตาม
กรอบอัตรากําลังให้ครบโดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงภัย (ภาคใต้) สมรรถนะ/ทักษะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ 
พันธกิจวิทยาลัยชุมชน ใบประกอบวิชาชีพครู การจัดอาจารย์ประจําหลักสูตรในบางสาขาวิชา เป็นต้น  

(4) การรับรองมาตรฐานการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร  
(5) การส่งต่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปรญิญา 
(6) การให้บริการจัดการศึกษานอกเขตพ้ืนที่บริการ จังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนต้ังอยู่ 
(7) การจัดสรรงบประมาณ จํากัดด้วยกรอบเป้าหมาย เสนอแนะให้จัดสรรเป็นก้อน 

๒.๒ กรรมการสภาสถาบันมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ได้แก่ 
(1) ควรมีการกําหนดมาตรฐานการจัดให้บริการหน่วยจัดการศึกษา ในประเด็น

เก่ียวกับพันธกิจ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน งบประมาณที่สนับสนุน เป็นต้น 
(2) ควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับใบประกอบวิชาชีพครู 

ที่เอ้ือต่อการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง และพัฒนาครูวิทยาลัยชุมชนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ควรมีคณะทํางานพิจารณาจัดทําข้อเสนอต่อคุรุสภา 

(3) ควรมีระบบเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน (จัด
การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญา) เป็นการเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษา  

(4) ควรมีระบบการกํากับ ติดตาม หรือประเมินการปฏิบัติงานของบุคคล หรือองค์
คณะบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ 

(5) ควรมีระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ที่
ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 

๒.๓ ข้อเสนอเชิงนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ที่ประชุมได้สรุปประเด็นที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและทิศทางของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนที่ควรดําเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังน้ี 
  ๒.3.1  มิติของ Relevance ควรดําเนินการในเรื่องหลัก ๆ ประกอบด้วย  

    (1) สร้างความแตกต่างที่เป็นความเป็นเลิศของแต่ละพ้ืนที่ ต้องมี Position 
ของความเป็นเลิศ กล่าวคือ วิทยาลัยชุมชนแต่ละพ้ืนที่ต้องมีจุดเน้นของหลักสูตรที่ตอบโจทย์บริบท/โอกาสของแต่
ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะชุดหลักสูตร Skill set ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เช่น การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ Thailand 4.0 โครงการเมืองต้นแบบในพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส 
ยะลา ปัตตานี) East-west corridor เป็นต้น    



    (2) กําหนดตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต/ผลลัพธ์ของรูปแบบการจัดการศึกษา 3 
Tracks ที่ตอบโจทย์เชิงคุณภาพการจัดการศึกษาตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน 

๒.๓.๒ มิติของ Quality ควรดําเนินการในเรื่องหลัก ๆ ประกอบด้วย 
(1) การสรรหาบุคคล หรือองค์คณะบุคคลที่เข้าทําหน้าที่ในสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน/วิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่ ควรมีการกําหนด/พิจารณาจากคุณสมบัติ พฤติกรรมที่เหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
(2) จัดทําหลักเกณฑ์/มาตรฐานการจัดหน่วยบริการการศึกษาที่เอ้ือให้

วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
(3) การจัดทําหลักเกณฑ์/มาตรฐานท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษาให้สามารถ

เช่ือมโยงกันระหว่างรูปแบบการศึกษา 3 Tracks  
(4) การจัดระบบบริหารงานบุคคลในสายผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้อง

กับพันธกิจด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  และศึกษาแนวทางการขอยกเว้นใบประกอบวิชาชีพครูบุคลากร
สายผู้สอนที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  

(5) การกําหนดบทบาทสภาสถาบัน/สภาวิทยาลัยชุมชนในการสนับสนุน 
การดําเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ทั้งในเชิงการประสานงาน และการติดตามประเมินผลให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน 

(6) การจัดระบบสารสนเทศการจัดการศึกษาตามพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชนที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานที่ผู้บริหารสามารถติดตาม 
ความก้าวหน้าการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยชุมชนได้ในทุกพันธกิจ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2559 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนคร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน
2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2559  
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๕9 โดยขอแก้ไข ดังน้ี 

๑. มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ร่างระเบียบสภาวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้ผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งได้รับแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... 

ข้อความเดิม “ข้อ (๒) แก้ไขเป็น “กรณีการอนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากบุคลากรภายนอก เสนอขออนุมัติต่อนายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ทั้งน้ี เมื่อเดินทางไปราชการแล้ว ให้รายงานให้นายกสภาสถาบันทราบทุกสามเดือน”” 

แก้ไขเป็น “ข้อ (๒) แก้ไขเป็น “กรณีการอนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอขออนุมัติต่อนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้งน้ี เมื่อเดินทางไปราชการ
แล้ว ให้รายงานให้นายกสภาสถาบันทราบหลังเสร็จสิ้นภารกิจ”” 

 
 
 



๒. วาระที่ 5.2 เรื่อง การพิจารณารายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนครั้งใหม่  ดังน้ี    
  ๒.๑ เพ่ิมเติมข้อความในวรรคสอง ดังน้ี 

ข้อความเดิม “ในการนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าใน
กระบวนการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งใหม่ จึงเห็นสมควรพิจารณารายช่ือคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ ” 

แก้ไขเป็น “ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าใน
กระบวนการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งใหม่ จึงเห็นสมควรพิจารณารายช่ือคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี 

(๑) เสนอช่ือนายชุมพล  พรประภา เป็นผู้แทนจากกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือก
กันเองจํานวนหน่ึงคน 

(๒) นายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ  ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน 
(๓) นายวิชาพร  ชินประพันธ์  ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน  

ทั้งน้ี ที่ประชุมได้มีข้ออภิปรายเก่ียวกับการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เกิดความคล่องตัว 
โดยเสนอให้ปรับลดผู้แทนจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไป
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ก่อนแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งใหม่ต่อไป 
  ๒.๒ แก้ไขมติ ดังน้ี 
 ข้อความเดิม “ที่ประชุมเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย  

(๑) นายชุมพล  พรประภา    เป็นประธาน 
       (ผูแ้ทนจากกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน) 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ 
(๓) นายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ     เป็นกรรมการ 
 (ผูแ้ทนประธานสภาวิทยาลยัซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน) 
(๔) นายวิชาพร  ชินประพันธ์    เป็นกรรมการ 
 (ผูแ้ทนผู้อํานวยการวิทยาลยัซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน)  

และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมายจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ”  
  แก้ไขเป็น  
 “๑. ที่ประชุมเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน ดังน้ี  

(๑) นายชุมพล  พรประภา   เป็นประธาน 
       (ผูแ้ทนจากกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน) 
(๒) นายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ    เป็นกรรมการ 
 (ผูแ้ทนประธานสภาวิทยาลยัซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน) 
(๓) นายวิชาพร  ชินประพันธ์    เป็นกรรมการ 
 (ผูแ้ทนผู้อํานวยการวิทยาลยัซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน)  



๒. มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งใหม่ต่อไป” 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
วาระที่ 3.1  เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมตสิภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเก่ียวกับการดําเนินงานใน
เรื่องต่างๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอรายงานผล 
การดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) 
    สรุปเรื่อง 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘ กําหนดอํานาจหน้าที่ของ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในข้อ (๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
และข้อ (๑๐) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน โดยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ออกข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2558  
  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ได้
อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัย
ชุมชน 20 แห่ง) และอนุมัติเพ่ิมเติม รวมวงเงินทั้งสิ้น จํานวน 31,828,298 บาท (สามสิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่น
แปดพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) เสนอต่อที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติ  

 การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดําเนินการในประเด็นต่าง ๆ ในการทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

1. เน่ืองจากการพิจารณาวงเงินรายได้ที่ขออนุมัติมีรายละเอียดที่กรรมการสภาสถาบันต้องใช้
เวลาในการพิจารณา จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําข้อมูลให้แล้วเสร็จ และส่งให้กรรมการฯ พร้อมวาระการประชุม
เพ่ือศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ดังน้ัน การจัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินรายได้พร้อมรายละเอียด
ของวิทยาลัยชุมชนควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สํานักงานสถาบันกําหนด 



2. ควรมีการจัดทําหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ เช่น การจัดทําราคากลางที่เป็นต้นทุนต่อ
หน่วย (ค่าใช้จ่ายต่อคน ต่อเรื่อง ต่อกิจกรรม เป็นต้น)  

3. ควรมีข้อมูลการเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้กับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
จัดสรรในแต่ละรายการ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนเงินรายได้ที่สอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดินที่ไม่
เพียงพอในบางรายการ/กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ที่มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า และเป็นข้อมูลประกอบการขอจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมในปีถัดไป  

4. ควรเสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่วิทยาลัยชุมชนเสนอ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือกลั่นกรองก่อนนําเสนอที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
ต่อไป 

5. ให้มีการสร้างระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีบรรทัดฐานเดียวกันในทุกวิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมมีมติมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะข้างต้น 
และนําเสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือกลั่นกรอง ก่อนนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง การกําหนดค่าตอบแทนและเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีผู้บรหิารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
                            ที่ไม่เป็นข้าราชการ 

  สรุปเรื่อง 
๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ขออนุมัติกรมบัญชีกลางเพื่อกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ๑.๑ ขอกําหนดค่าตอบแทนเป็นขั้นตํ่า ขั้นสูง  

 

ชื่อตาํแหน่ง ค่าตอบแทนขัน้ต่ํา 
(บาท) 

ค่าตอบแทนขัน้สูง 
(บาท) 

๑. ผู้อํานวยการสถาบัน ๕๖,๓๘๐ ๗๔,๓๒๐ 
๒. รองผู้อํานวยการสถาบัน ๕๑,๑๔๐ ๖๙,๐๔๐ 
๓. ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ๓๒,๘๕๐ ๕๙,๕๐๐ 
๔. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ๒๖,๖๖๐ ๕๘,๓๙๐ 

  ๑.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนอัตราค่าตอบแทน 
  (๑) การกําหนดค่าตอบแทนเริ่มต้น 
   (๑.๑) ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน ให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ัง

คณะกรรมการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือกําหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาศัย 
ภูมิหลัง ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหาร ทั้งน้ี ให้ผู้อํานวยการสถาบันได้รับค่าตอบแทนไม่
ตํ่ากว่าเดือนละ ๕๖,๓๘๐ บาท แต่ไม่เกิน ๗๔,๓๒๐ บาท 



    (๑.๒) ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และ 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะกรรมการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ 
คน เพ่ือกําหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาศัยภูมิหลัง ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ด้านการบริหาร ทั้งน้ี ให้ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบัน ได้รับค่าตอบแทน ไม่ตํ่ากว่าเดือนละ 
๕๑,๑๔๐ บาท แต่ไม่เกิน ๖๙,๐๔๐ บาท ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ได้รับค่าตอบแทนไม่ตํ่ากว่าเดือนละ 
๓๒,๘๕๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๙,๕๐๐ บาท และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ได้รับค่าตอบแทน ไม่ตํ่ากว่าเดือน
ละ ๒๖,๖๖๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๘,๓๙๐ บาท 

  (๒) การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี 
   (๒.๑) การเลื่อนค่าตอบแทนให้กระทําปีละ ๑ ครั้ง 
   (๒.๒) วงเงินรวมที่ใช้เลื่อนต้องไม่เกินร้อยละ ๖ ของค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่

เป็นข้าราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน และเลื่อนแต่ละคนในแต่ละครั้งได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าตอบแทน
ตนเอง 

   (๒.๓) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนให้เป็นไปตามท่ี 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด 

๒. กรมบัญชีกลางแจ้งว่า อนุมัติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ ได้ตามท่ีขอทําความตกลง 
 3.  สํานักงานสถาบันพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การดําเนินการกําหนดค่าตอบแทนเริ่มต้นของ
ผู้อํานวยการสถาบัน และการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีไม่เป็นข้าราชการ
เป็นไปตามข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการกําหนดค่าตอบแทนเร่ิมต้นของผู้อํานวยการสถาบัน และการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของผู้บริหารสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ จากกรรมการสภาสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นฝ่ายเลขานุการ 

 การพจิารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการสภาสถาบัน จํานวน 3 คน เป็นอนุกรรมการเพ่ือ

พิจารณาวางหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้อํานวยการสถาบันและการเลื่อน
ค่าตอบแทนประจําปีของผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ ดังน้ี 

(1) นายชุมพล พรประภา 
(2) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ 
(3) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
(4) เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นเลขานุการ 

ทั้งน้ี ที่ประชุมขอให้กรรมการสภาสถาบันที่ได้รับการเสนอช่ือข้างต้น ไปดําเนินการเลือกประธานอนุกรรมการฯ 
กันเอง และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 

  ประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
1. ขอให้อนุกรรมการฯ คํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอัตราการกําหนดค่าตอบแทนและ

การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ โดยเสนอแนะว่า หากใช้
วิธีคิดการเลื่อนค่าตอบแทนโดยการคิดร้อยละ 6 ของค่ากลางอัตราค่าตอบแทน จะเป็นการเลื่อนค่าตอบแทนที่
ค่อนข้างสูง และจะทําให้เงินเดือนเต็มขั้นเร็ว 



2. ผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ไม่ เป็นข้าราชการ แบ่งได้  2 ประเภท  คือ  
1) ประเภทข้าราชการบํานาญ ซึ่งจะได้รับเงินบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการจากรัฐ  2) ประเภทเอกชน ซึ่งจะไม่มี
สวัสดิการรองรับ  โดยปัจจุบันผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีไม่เป็นข้าราชการส่วนใหญ่มาจากข้าราชการ
บํานาญ  มีภาคเอกชนจํานวนน้อย ดังน้ัน จึงเห็นควรมอบคณะอนุกรรมการฯ ศึกษาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career path) ของผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ 
 
มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 

1. รายช่ือกรรมการสภาสถาบัน จํานวน 3 คน เป็นอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวางหลักเกณฑ์
และวิธีการในการกําหนดค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้อํานวยการสถาบันและการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของ
ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ  ดังน้ี 

(1) นายชุมพล พรประภา 
(2) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ 
(3) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
(4) เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นเลขานุการ 

ทั้งน้ี ที่ประชุมขอให้กรรมการสภาสถาบันที่ได้รับการเสนอช่ือข้างต้น ไปดําเนินการเลือกประธานอนุกรรมการฯ 
กันเอง และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 

2. มอบคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวางหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดค่าตอบแทน
เริ่มต้นของผู้อํานวยการสถาบันและการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็น
ข้าราชการ พิจารณาประเด็นความเหมาะสมของอัตราการเลื่อนค่าตอบแทน และศึกษาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career path) ของผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ 
 
วาระที่ 4.3  เรื่อง การปรบัปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบงัคับสถาบันวิทยาลยัชุมชน 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการปรับปรุง  แก้ไข และเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ น้ัน 

ในการน้ีคณะอนุกรรมการปรับปรุง  แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยท่ีประชุมได้พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘   โดยรายละเอียดฝ่าย
เลขานุการได้นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘   แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังน้ี 



(ร่าง) 
ข้อบังคบัสถาบันวิทยาลัยชมุชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ข้อบังคบั ฯ ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไข การพิจารณา 
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน (ฉบับที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- 

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๓) และมาตรา 
๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๘  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงให้
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๓) และมาตรา 
๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงใหอ้อกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

- 

ข้อ ๑ ข้อบังคบันี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

ข้อ ๑ ข้อบังคบันี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

- 

ข้อ ๒ ข้อบังคบันี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๒ ข้อบังคบันี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป - 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลกิข้อความในขอ้ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๘ ข้อ ๙ 

และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน  
พ.ศ. ๒๕๕๘และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

- 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย  
 (๑) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกกันเอง จํานวน

“ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย  
 (๑) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือก

- 



ข้อบังคบั ฯ ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไข การพิจารณา 
หนึ่งคน เป็นประธาน 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น
กรรมการ 
 (๓) กรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย จํานวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ 
 (๔) ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง 
จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๕) ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง 
จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้กรรมการสรรหาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ 
(๕) เลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ  
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานสถาบันซึ่งต้องมีจํานวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

กันเอง จํานวนหนึ่งคน เป็นประธาน 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น
กรรมการ 
 (๓) กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งสภาสถาบัน
มอบหมาย จํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
  
 
(๔) ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จํานวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๕) ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง 
จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้กรรมการสรรหาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ 
(๕)เลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ  
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานสถาบันซึ่งต้องมีจํานวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้” 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหามีอํานาจและหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบัน  
 (๒) กลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติ และไมม่ีลักษณะ
ต้องห้าม ที่สมควรจะดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน
เสนอต่อสภาสถาบันไม่เกินสองรายชื่อ 
 (๓) ออกประกาศ กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 

“ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหามีอํานาจและหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศ กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาการรับสมัครหรือเสนอชื่อ 
(๒) กลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติ และไมม่ีลักษณะต้องห้าม 
รวมถึงการสืบประวัติเชิงลึก 
(๓) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้การสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หรือตามที่สภา

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ออกข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้อํานวยการสถาบันและ 
รองผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้แลว้ 
ดังนั้น (๑) จึงควรตัดเรื่องการกําหนดคุณสมบัติออก
เพื่อมิให้ซ้ําซ้อนกัน 



ข้อบังคบั ฯ ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไข การพิจารณา 
และระยะเวลาการรับสมัคร 
 (๔) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้การสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หรือ
ตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 

สถาบันมอบหมาย” 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรอง และ
คัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน ไม่
เกินสองรายชื่อ และให้เสนอรายชื่อพร้อมประวัติ และ
ข้อมูลรายละเอียดที่แสดงว่าผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเป็น
ผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมต่อสภาสถาบัน 

“ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรอง
กําหนดเกณฑ์ และคัดเลือกผูส้มควรดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบัน ไม่เกินสองรายชื่อ โดยเรียงลําดับ
ตัวอักษรและให้เสนอรายชื่อพร้อมประวัติ และข้อมูล
รายละเอียดที่แสดงว่าผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นผู้มี
คุณสมบัติและความเหมาะสมต่อสภาสถาบัน” 

- 

ข้อ ๙ การสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถาบันให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา
สถาบัน 

“ข้อ ๙ การสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถาบันให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา
สถาบัน 
กรณี หากไม่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอขยายเวลาต่อสภา
สถาบันได้อีกไม่เกินสามสิบวัน” 

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาดําเนินการขยาย
เวลาแล้วไม่สามารถดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วเสร็จ  
ควรกําหนดแนวทางการดําเนินการให้ชัดเจน ดังนี้ 
       กรณ ีหากไม่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอขยายเวลา 
ต่อสภาสถาบันได้อีกไม่เกินสามสิบวันหากไม่
สามารถดําเนินการแล้วเสร็จให้สภาสถาบันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาขึ้นใหม”่ 
 

ข้อ ๑๐ ให้สภาสถาบันพิจารณาบุคคลจากบัญชีรายชื่อ
จํานวนหนึ่งชื่อ โดยวิธีลงคะแนนลับ 
เป็นผู้อํานวยการสถาบัน และให้สถาบันดําเนินการเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

“ข้อ ๑๐ ใหส้ภาสถาบันพิจารณาเลือกบุคคลจากบัญชี
รายชื่อจํานวนหนึ่งชื่อ โดยวิธีลงคะแนนลับ 
เป็นผู้อํานวยการสถาบัน และให้สถาบันดําเนินการเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

ในกรณีทีส่ภาสถาบันไม่เห็นชอบรายชื่อตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอสภาสถาบันจะพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นใหม ่
โดยเป็นคนเดิม หรือคนใหม่ก็ได้ ดังนั้น เพื่อความ



ข้อบังคบั ฯ ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไข การพิจารณา 
 ในกรณีทีส่ภาสถาบันไม่เห็นชอบรายชื่อตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ ให้สภาสถาบันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาขึ้นใหม ่

 ในกรณีทีส่ภาสถาบันไม่เห็นชอบรายชื่อตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ ให้สภาสถาบันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาขึ้นใหม”่ 

ชัดเจน ขอปรับแก้ข้อความดังนี้ 
“ในกรณทีี่สภาสถาบันไม่เห็นชอบรายชื่อตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ ให้สภาสถาบันพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นใหม”่ 

 
 
 



มต ิ ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
(๑) เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

สรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีคณะคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ และให้เพ่ิมเติมในข้อ ๖ ๙ และ ๑๐ 

(๒) มอบคณะอนุกรรมการปรับปรุง  แก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนไป
ดําเนินการยกร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ใหม่ โดยรวมทั้งฉบับเดิมและประเด็นที่มีมติแก้ไขในการประชุมครั้งน้ีไว้ในฉบับเดียวกัน โดยให้เหตุผลของ
แก้ไขประกอบด้วย 

(๓) เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย การเลือกกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนจากประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนให้ดําเนินการหลังจากสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนคณะ
ใหม่แล้วเสร็จ 
 
วาระที่ 4.4  เรื่อง การมอบอํานาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาออกระเบียบวิทยาลัยชุมชนสงขลา  
                              ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษา พ.ศ. .... 

 สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยชุมชนสงขลามีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะ

ออกระเบียบวิทยาลัยชุมชนสงขลา ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษา พ.ศ. ....   แต่เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้บัญญัติเก่ียวกับ การจัดต้ังกองทุนขึ้นในวิทยาลัยชุมชนไว้โดยเฉพาะ  จึง
ขอให้สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนนําเข้าวาระการประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนพิจารณามอบหมายให้สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นผู้ออกระเบียบดังกล่าว  โดยอาศัยอํานาจตามพระระ
ราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา ๑๘ “สภาสถาบัน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี (๓) ออก
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบันและอาจมอบหมายให้สภา
วิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้” ประกอบ มาตรา ๓๗ “สภาวิทยาลัย
ชุมชนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี (๕) ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย” 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการมอบอํานาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาออกระเบียบ

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษา พ.ศ. .... แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังน้ี 
1. การจัดต้ังกองทุนควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้มีระบบการกํากับ ดูแลที่เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน ทั้งน้ีที่ประชุมเสนอว่า ควรต้องมีการยกร่างระเบียบ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษา พ.ศ. .... 
เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการกองทุนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  สามารถนําไปใช้กับวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง โดยมอบ
ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาระเบียบ/กฎหมายให้ชัดเจน  

2. การจัดต้ังกองทุน ควรกําหนดวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนที่ชัดเจน 
และวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือการจัดการศึกษาเท่าน้ัน พร้อมทั้งให้มีการต้ังบัญชีของกองทุนโดยเฉพาะ ไม่
ซ้ําซ้อนกับเงินประเภทอ่ืน เช่น เงินรายได้และเงินงบประมาณ 

3. ต้องมีระบบตรวจสอบและรายงานที่เก่ียวกับการเปิดบัญชี การเบิกจ่าย การใช้จ่ายเงิน ให้
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และมีความโปร่งใส 



 

 มติ ที่ประชุมมีมติมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาและยกร่างระเบียบ 
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษา พ.ศ.... เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง มีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้นําเสนอสภาสถาบันต่อไป 
   
วาระที่ 4.5  เรื่อง (ร่าง) กรอบพนัธกิจการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะทํางานเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

วิทยาลัยชุมชน มีหน้าที่ จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
วิทยาลัยชุมชน ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง เพ่ือจัดทํากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ที่เก่ียวข้องเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนต่อไป โดยคณะทํางานฯ ได้ร่วมกันจัดทํา (ร่าง) กรอบพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
รายละเอียดพันธกิจด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  และนําเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะใน
ประเด็นหลัก ๆ ดังน้ี 

๑.๑ การจัดทําประกาศเก่ียวกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาจแยกประกาศเป็น 
๒ ฉบับ คือประกาศการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และประกาศเร่ืองพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน หรือ
อาจจัดทําเป็นประกาศชุดเดียว โดยเปลี่ยนช่ือเป็น “ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การจัดการศึกษาและ
พันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....” 

๑.๒ การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ควรระบุให้ชัดเจน ว่าเป็นการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและพิจิตร ที่ได้ถ่าย
โอนภารกิจมาจากวิทยาลัยการอาชีพ เท่าน้ัน 

๑.๓ ให้เพ่ิมเติมรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร โดยเขียนเป็น Concept กว้าง ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ของการสื่อสารของผู้นําไปปฏิบัติให้เข้าใจตรงกัน ดังน้ี 

(๑) วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(๒) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
(๓) ระยะเวลาของการศึกษา 
(๔) ระบบการเรียน 
(๕) วิธีการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอน 
(๖) การเทียบโอน 

และมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้คณะทํางานฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ
คณะกรรมการวิชาการ และนํามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

๒. คณะทํางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ร่วมกันวิเคราะห์บทบาท 
หน้าที่ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการมาปรับปรุง (ร่าง) กรอบพันธกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และรายละเอียดพันธกิจด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

๒.๑ (ร่าง) กรอบพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 

(๑) การจัดการศึกษา 



 

(๒) การวิจัย 
(๓) การให้บริการทางวิชาการ 
(๔) การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๖) ฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ 

๒.๒ รายละเอียดพันธกิจด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ตํ่ากว่าปริญญา ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ แบ่งหลักสูตรสําหรับการจัดการศึกษา เป็น ๔ 
ประเภท ได้แก่ 

(๑) หลักสูตรอนุปริญญา 
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนและหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิทยาลัยชุมชน 
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) 
(๔) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร 

๓. คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรายละเอียดการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๓.๑ ควรเปิดโอกาสให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งสามารถจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ได้ แต่ต้องขออนุมัติหลักสูตรจากสถาบัน 

๓.๒ ควรกําหนดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
๓.๓ ควรมีแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับที่สามารถ

เทียบโอนกันได้ เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปสู่หลักสูตรอนุปริญญา หรือหลักสูตร
สัมฤทธิบัตรไปสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น 
โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการไปศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การดําเนินการ และนําไปใช้ประกอบการจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่อไป 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) กรอบพันธกิจการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน แล้วมี

ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1. ให้ดําเนินการจัดทําเป็นประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างเร่งด่วน เน่ืองจาก

วิทยาลัยชุมชนจะต้องมีทิศทางในการดําเนินการตามพันธกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

2. ควรเพ่ิมเติมการประสานความร่วมมือตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ ในมาตรา ๙ กล่าวคือ การประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาของ
นักศึกษา ความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่
ดําเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถานศึกษาช้ันสูง สถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศในการจัด
การศึกษา และมาตรา ๓๒ กล่าวคือ ให้วิทยาลัยบริหารและจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของการประสานความร่วมมือ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน การระดมทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น โดยเพ่ิมเติมในหัวข้อวิธีการจัดการศึกษา 



 

3. การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ซึ่งไม่ได้เป็นพันธกิจหลักตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ควรเปิดโอกาส
ให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งที่มีศักยภาพและมีความพร้อมสามารถเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ต้องเป็น
หลักสูตรที่มีความจําเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และไม่ซ้ําซ้อนกับหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยก่อนเปิดการเรียนการสอนจะต้องดําเนินการเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
อนุมัติก่อน  
 
มติ ที่ประชุมใหค้วามเห็นชอบ ดังน้ี  

๑. (ร่าง)กรอบพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒. รายละเอียดพันธกิจด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการจัดทําเป็นประกาศสภาสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพ่ือให้
วิทยาลัยชุมชนสามารถนําไปจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป 
  
วาระที่ 4.6  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแต่งต้ังจาก 
                                  บุคคลภายนอกสถาบัน 
  สรุปเรื่อง 

๑. พระราชบัญญั ติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ .ศ . 2558 มาตรา 20 ได้กําหนดให้มี 
สภาวิชาการ ประกอบด้วย (1) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการสถาบัน (2) กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในและภายนอกสถาบัน โดยจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและ 
การดําเนินงานของสภาวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ออกข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 
สภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ พ.ศ. 2558 และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง ของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงาน
ของสภาวิชาการ พ.ศ. 2558 ข้อ 6 และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมและการ
ดําเนินงานของสภาวิชาการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ได้กําหนดดังน้ี 

ข้อ 6 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน หรือก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกสถาบันไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน ให้สภาสถาบันแต่งต้ัง “คณะกรรมการสรรหา” เพ่ือทําหน้าที่
สรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบันตามข้อบังคับน้ี  

ข้อ 7  ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
(1) กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน เป็นประธาน 
(2) ผู้อํานวยการสถาบันเป็นกรรมการ 



 

(3) ผู้แทนผู้อํานวยการ ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนสามคน เป็นกรรมการ 
ให้สภาสถาบันโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการสถาบันแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน

สถาบันคนหน่ึงเป็นเลขานุการ  ทั้งน้ี อาจแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถาบันจํานวนไม่เกินสองคน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

กรรมการสรรหาต้องไม่เป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง ตามข้อ 4(3)  
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเลือกกันเอง จํานวน ๓ คน เพ่ือ

แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบันตาม
ข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นแล้ว  โดยมีผลการเลือก ดังนี้ 

๑. นายคมสัน  คูสินทรัพย์    ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายพงษ์ศักด์ิ  ศรีวรกุล  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู 
๓. นายจรูญ  พรหมสุข   ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 

 การพจิารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง

แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน ดังน้ี 
1. เสนอนายถนอม อินทรกําเนิด กรรมการสภาสถาบัน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยจํานวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ 
และการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 (๑) 

2. เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น  ดังน้ี 

(1) นายถนอม อินทรกําเนิด     ประธานกรรมการ 
(2) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   กรรมการ 
(3) นายคมสัน  คูสินทรัพย์     กรรมการ 
(4) นายพงษ์ศักด์ิ  ศรีวรกุล  กรรมการ 
(5) นายจรูญ  พรหมสุข    กรรมการ 
(6) เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบัน  เลขานุการ 

และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. เสนอช่ือนายถนอม อินทรกําเนิด กรรมการสภาสถาบัน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก  

2. เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน ดังน้ี 

(1) นายถนอม อินทรกําเนิด      ประธานกรรมการ 



 

(2) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน    กรรมการ 
(3) นายคมสัน  คูสินทรัพย์      กรรมการ 
(4) นายพงษ์ศักด์ิ  ศรีวรกุล    กรรมการ 
(5) นายจรูญ  พรหมสุข    กรรมการ 
(6) เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบัน   เลขานุการ 

และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
วาระที่ 4.7  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาของสภาวิทยาลัยชุมชนพจิิตร 
  สรปุเรื่อง 

๑. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๕ ได้กําหนดให้ในวิทยาลัย
ให้ มี สภาวิทยาลัย เพ่ือทํ าห น้าที่ คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย  ผู้ แทนองค์กรชุมชนซึ่ งมี 
ที่ต้ังอยู่ในภูมิลําเนาเดียวกันกับวิทยาลัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนศิษย์
เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งในจํานวนน้ีจะต้องแต่งต้ังจากภาคเอกชนจํานวนไม่น้อยกว่าสี่คน  
เป็นกรรมการ และจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน และบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๒ ได้กําหนดให้ประธานกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิทยาลัยของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งตามพระราชบัญญัติน้ี
ต่อไปจนกว่าจะมีสภาวิทยาลัยตามพระราชบัญญั ติ น้ี  ทั้ งน้ี  ต้องไม่ เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ จึงจําเป็นต้องดําเนินการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนใหม่ทั้ง ๒๐ วิทยาลัยชุมชน ตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ออกข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่า
ด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้ในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 

๓. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ ได้กําหนดให้ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
วิทยาลัยหรือก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน ให้สภาสถาบัน
แต่งต้ัง “คณะกรรมการสรรหา” ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกจํานวนไม่เกินสี่คน 
และให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหน่ึง เลือกกรรมการคนหน่ึง เป็นเลขานุการ 

๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มติ
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดังน้ี 

๑. นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ ์ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ จันทร์อุดม กรรมการ 
3. นายเฮง เดียวสุรินทร ์ กรรมการ 



 

4. นายพิษณุ เสนาวิน กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการและเลขานุการ 

๕. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้แจ้งว่า รองศาสตราจารย์ประเสริฐ จันทร์อุดม ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง 
สภาวิทยาลัยชุมชนเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับใน
ชุมชนและสังคม มีปัญหาด้านสุขภาพจึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

๖. นายพิษณุ เสนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจ 
ของวิทยาลัยชุมชน ที่สภาสถาบันมอบหมาย มีภาระงานมาก จึงขอให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืนแทน 

7. สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
ได้มีมติเสนอช่ือ นายปณิธาน กันสุข อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนบางลายพิทยา ทําหน้าที่กรรมการสรรหาสภา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรแทน รองศาสตราจารย์ประเสริฐ จันทร์อุดม  

 การพจิารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอช่ือ แพทย์หญิง ชัญวลี ศรีสุโขผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน ทําหน้าที่กรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

๑. เห็นชอบให้ นายปณิธาน  กันสุข ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือกจากบุคคลที่มี
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคม ทําหน้าที่กรรมการสรร
หาสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

๒. มอบหมายแพทย์หญิง ชัญวลี ศรีสุโขผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์
เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทําหน้าที่กรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตรเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคําสั่งต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๘   เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด มุกดาหาร น่าน พิจิตร และนราธิวาส 

 สรุปเรื่อง   
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน ดังต่อไปน้ี 

๑. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

๒. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

๓. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 

๔. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

๕. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 



 

เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และ 
มีความเหมาะสมที่จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  

6. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๕ 
แห่ง ได้ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาม ข้อบังคับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  แล้ว  

7. คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๕ แห่ง ได้พิจารณาผลจากการ
นําเสนอวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ จากคุณสมบัติ ๕ ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ด้านพฤติกรรม ด้าน
ประสบการณ์  ด้านวิชาการ และด้านการบริหาร รวมทั้ งการสืบประวัติเชิงลึก ด้านประวัติส่วนตัว เช่น 
บุคลิกลักษณะ ความซื่อสัตย์ ประวัติครอบครัว ด้านประวัติการศึกษา ด้านประสบการณ์การทํางาน เป็นต้น แล้วมี
มติเสนอรายช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  

 การพจิารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด มุกดาหาร น่าน พิจิตร และ

นราธิวาส แล้วเห็นชอบให้แต่งต้ัง ดังน้ี  
  (1) นางกรรณิกา สุภาภา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด  
  (2) นายศศิพงษา จันทรสาขา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   
  (3) นายณรงค์ สมบัติใหม่ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
  (4) นายยุทธนา พรหมณี ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
โดยให้ระบุการทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน และการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในสัญญา
จ้างการปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ทั้งน้ี ให้รวมถึงผู้ได้รับการเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ และผู้ได้รับการเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตามมติสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วย 

สําหรับการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เน่ืองจากได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัญหา
เก่ียวกับเอกสารการยืมเงินระหว่างผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านกับประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน จึงเห็นควร
ชะลอการเห็นชอบการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านออกไปก่อน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี  
 ๑. เห็นชอบให้แต่งต้ัง ดังน้ี  
  (1) นางกรรณิกา สุภาภา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด  
  (2) นายศศิพงษา จันทรสาขา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   
  (3) นายณรงค์ สมบัติใหม่ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
  (4) นายยุทธนา พรหมณี ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
โดยให้ระบุการทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน และการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในสัญญา
จ้างการปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ทั้งน้ี ให้รวมถึงผู้ได้รับการเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ และผู้ได้รับการเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตามมติสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วย 



 

 ๒. ชะลอการเห็นชอบการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านออกไปก่อน จนกว่าผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารการยืมเงินระหว่างผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านกับประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
จะแล้วเสร็จ  และให้นําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกคร้ัง 
 
วาระที่ 4.9  เรื่อง การแต่งต้ังรักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลยัชุมชนยโสธร 
  สรุปเรื่อง 

๑. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แต่งต้ังให้ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ต้ังแต่วันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงรอ้ยแปดสิบวัน  

๒. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แต่งต้ังให้ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ต้ังแต่วันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน โดยจะครบกําหนดระยะเวลาในวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนยโสธรมีผู้บริหารกํากับ ดูแล อย่างต่อเน่ือง 
จึงเห็นควรแต่งต้ังให้นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร  
  
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังนางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส เป็นผู้รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
 

วาระที่ 4.10  เรื่อง อนุมัติการให้อนุปรญิญาวิทยาลัยชมุชน ครั้งที่ 5/2559 
  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
สถาบันได้ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
  (๒) ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม 
  2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 
2559 ได้มีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน โดยให้ 
มีอํานาจหน้าที่ พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนอสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  3. ขณะน้ีมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนท่ีเรียนครบตามหลักสูตร 
และได้รับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านการกลั่นกรอง และตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้ว ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบให้นําเสนอ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญาต่อไป  
  4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนกล่ันกรอง และลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว ปีการศึกษา 



 

๒๕๕๘ จํานวน 211 คน เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
กลั่นกรอง และตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
  5. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 13 แห่ง จํานวน 211 คน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
จํานวน 211 คน  

1. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู จํานวน ๑ คน  
๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑ คน 

๒. วิทยาลัยชุมชนพังงา จํานวน 1 คน  
๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ คน 

๓. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จํานวน 2 คน  
๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2 คน 

๔. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จํานวน 3 คน 
๔.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 คน 
๔.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2 คน 

๕. วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน 5 คน 
5.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2 คน 
5.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 คน 
5.3 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  2 คน 

6. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน 5 คน 
๖.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๒ คน 
๖.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑ คน 
๖.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๒ คน 

7. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จํานวน 6 คน 
๗.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  4 คน 
๗.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 คน 

8. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จํานวน 15 คน 
๘.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 12 คน 
๘.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 คน 

9. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จํานวน 15 คน 
๙.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๒ คน 
๙.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๓ คน 
๙.3 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕ คน 
๙.4 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ๕ คน 

๑๐. วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน 16 คน 
10.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3 คน 
10.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 คน 



 

10.๓ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน 
10.4 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 1 คน 
10.5 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน 

11. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จํานวน 25 คน 
11.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 5 คน 
11.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 11 คน 
11.๓ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน 
11.4 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 7 คน 

12. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จํานวน 54 คน 
12.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 16 คน 
12.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 คน 

13. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จํานวน 63 คน   
๑๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร ์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 36 คน 
๑๓.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 17 คน 
๑๓.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 10 คน 

เพ่ือสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป  
 
วาระที่ 4.11 เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว น่าน 

หนองบัวลําภู และแพร่ 

สรุปเรื่อง 
๑. ด้วยพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๕ ได้กําหนดให้ใน

วิทยาลัยให้มีสภาวิทยาลัยเพ่ือทําหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชนซึ่งมี 
ที่ต้ังอยู่ในภูมิลําเนาเดียวกันกับวิทยาลัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  ผู้แทนศิษย์
เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งในจํานวนน้ีจะต้องแต่งต้ังจากภาคเอกชนจํานวนไม่น้อยกว่าสี่คน  
เป็นกรรมการ และจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยตาม 
วรรคหน่ึงให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน  และบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๒ ได้กําหนดให้ประธานกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิทยาลัยของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งตาม
พระราชบัญญัติน้ีต่อไป จนกว่าจะมีสภาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี  

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ออกข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่า
ด้ ว ย จํ า น วน ก ร รม ก า ร  คุ ณ ส ม บั ติ   ห ลั ก เกณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ไ ด้ ม าซึ่ ง ก ร ร ม ก า ร ส ภ า วิ ท ย าลั ย  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้ในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 

๓.  ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ ได้กําหนดให้ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภา



 

วิทยาลัยหรือก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน ให้สภาสถาบัน
แต่งต้ัง “คณะกรรมการสรรหา” ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกจํานวนไม่เกินสี่คน 
และให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหน่ึง เลือกกรรมการคนหน่ึง เป็นเลขานุการ 

4. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ได้
มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว น่าน หนองบัวลําภู และแพร่ เรียบร้อยแล้ว โดยมี 

4.๑ นายศักด์ิสิทธ์ิ  เฉลิมวงศาเวช   เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
       สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
 4.๒ นายชุมพล  พรประภา  เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 

สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 4.๓ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา  เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 

สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู 
 4.๔ นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์   เป็ น ป ระ ธ าน คณ ะก รรม ก ารส รรห า 

สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
  5. คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ และ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก ผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว น่าน หนองบัวลําภู และแพร่ เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

5.๑ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๑๒ คน รวมท้ังผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วเดิม จํานวน ๗ คน  

5.๒ วิทยาลัยชุมชนน่าน มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๑๒ คน รวมทั้งผู้ อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านเดิม จํานวน ๖  คน  

5.๓  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู  มีผู้ ได้รับการสรรหา จํานวน  ๑๒  คน  รวมทั้ ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูเดิม จํานวน ๖  คน  

5.๔ วิทยาลัยชุมชนแพร่ มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๑๒ คน รวมทั้งผู้ อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่เดิม จํานวน ๙  คน  
 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
น่าน หนองบัวลําภู และแพร่  เพ่ือให้กรรมการสภาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคน
หน่ึงและเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนต่อไป 
 
วาระที่ 4.12 เรื่อง การแต่งต้ังรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบนัวิทยาลัยชุมชน (วาระลบั) 
 
วาระที่ 4.13 เรื่อง (ร่าง) แผนงานในภารกิจของหน่วยงานระยะ 20 ปี ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
ด้วยสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอให้ทุกหน่วยงานดําเนินการทบทวนและเพ่ิมเติมข้อมูล

แผนงาน/โครงการสําหรับแผนปฏิบัติการระยะ 20 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 โดยขอให้



 

จําแนกกิจกรรมใดเป็นกิจกรรมเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปี พ.ศ. 2559 - 2560 เพ่ือบูรณาการเป็นภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ และจัดส่งแผนงานดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 
2559 โดยคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) กําหนดแนวทางปฏิบัติ ในการ
จัดทําแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ไว้ดังน้ี  

1. หลักการ 
1.1 กําหนดให้จัดทําแผนงาน/โครงการ โดยแบ่งเป็น (๑) แผนงานตามยุทธศาสตร์

กระทรวงและหน่วยงาน (Function) และ (๒) แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
1.2 ให้ปรับห้วงเวลาของทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ตรงกัน ดังน้ี 

1.2.1 ปี พ.ศ. 2559 – 2560 เป็นการเริ่มต้นการดําเนินงาน 1 ปี และรวมกับที่
ดําเนินการแล้วในปี พ.ศ. 2557 – 2558 

1.2.2 จัดทําแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 -15  

1.3 แนวทางการจัดทําแผนแม่บท  
1.3.1 ให้ลดงบประมาณแผนงาน Function ระยะยาว เน้นแผนที่ใช้งบประมาณไม่

มาก และให้เพ่ิมงบประมาณแผนงาน Agenda โดยทุกกระทรวงต้องหารือและบูรณาการคน แผนงาน งบประมาณ
และระยะเวลา พร้อมทั้งจัดทํางบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 ที่ได้รับ
จัดสรร และให้ดําเนินการให้มีแผนแม่บท 

1.3.2 แยกแผนงานตาม (๑) แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน 
(Function) และ (๒) แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
งานเศรษฐกิจ กลุ่มงานด้านสังคม กลุ่มงานด้านความมั่นคง กลุ่มงานด้านการต่างประเทศ และกลุ่มงาน ด้าน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

1.3.3 จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน 
1.3.4 ปรับห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องและตรงกัน 
1.3.5 ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้ง
กรอบยุทธศาสตร์ชําติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วย  

2. การดําเนินงาน/ขั้นตอน  
2.1 ทุกส่วนราชการจัดทําแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560 – 2579) ทั้งน้ี กรณีส่วนราชการท่ีจัดทําแผนงานส่งให้สํานักเลขาธิการนํายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวน
แผนงานดังกล่าวและเพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

2.2 เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ  
2.3 เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล ตรวจสอบกลั่นกรองแผนแม่บท โดย (1) ให้ลด

งบประมาณแผนงาน Function ระยะยาว เน้นแผนที่ใช้งบประมาณไม่มาก และ (2) ให้เพ่ิมงบประมาณแผนงาน 
Agenda โดยทุกกระทรวงต้องหารือและบูรณากรคน แผนงาน งบประมาณ และระยะเวลา ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 และกํากับดูแลให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

2.4 ทุกส่วนราชการส่งแผนงานดังกล่าวให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2559 



 

2.5 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมแผนงานดังกล่าว เสนอคณะกรรมกํารติดตาม 
การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพ่ือนําไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินการแผนงาน/โครงการ 
และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เก่ียวข้อง แล้วนําเสนอนํายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีตาม
ขั้นตอนต่อไป 

2.6 คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องพิจารณาติดตามการดําเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 2.5 ตามที่เห็นสมควร
และเหมาะสม เพ่ือนํากราบเรียนนํายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีต่อไป  

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งเวียนให้สถาบันอุดมศึกษาขอความร่วมมือ
หน่วยงานท่านจัดทําข้อมูลลงในแบบฟอร์มแผนงานในภารกิจของหน่วยงานระยะ 20 ปี โดยเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทํา (ร่าง) แผนงานในภารกิจของหน่วยงานระยะ 20 ปี ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามหลักการที่รัฐบาลกําหนด โดยใช้พันกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีกําหนดตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2560 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และโครงการตามแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 
2562) มาพิจารณาจัดทําร่างแผนงานในภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี เพ่ือที่ประชุมพิจารณา
ก่อนส่งฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบให้สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ (ร่าง) แผนงานในภารกิจ
ของหน่วยงานระยะ 20 ปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรวบรวม
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป และหากมีการทบทวนจะนําเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา ๑3.๐๐ น.  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ 
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร  
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


