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11. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ    กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 
13. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
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1. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 
4. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
5. นายภูมินทร์ หะรินสุต  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 

  
   

 
 
 



๒ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๓. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๔. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๕. นางชนิกา นํ้าเพชร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๖. นางสาววนิดา สุภัทรกุล สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๗. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๘. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๙. นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๐. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๑. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๒. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๓. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๔. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๕. นางสาวพัชรี กาทอง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๖. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แจ้งที่ประชุมว่า มีภารกิจที่ 
ไม่สามารถดําเนินการประชุมได้ตลอดระเบียบวาระ จึงได้มอบหมายให้นางอรสา ภาววิมล ผู้แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อุปนายกสภาสถาบัน ทําหน้าที่ประธานการประชุม แต่เน่ืองจากนางอรสา ภาววิมล 
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ติดภารกิจทางราชการด่วน ที่ประชุมจึงเลือกกรรมการสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ (นายอุดร ตันติสุนทร) ทําหน้าที่ประธานการประชุมหลังจากที่นายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนไม่อยู่  
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1.1  เรื่อง ขอแสดงความยินดีกรรมการสภาสถาบัน ที่ได้รับตําแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการ 

     สานพลังปฏิรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่และสังคม 
ประธานแจ้งว่า ขอแสดงความยินดีกับ นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภาสถาบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานคณะอนุกรรมการสานพลังปฏิรูปเพ่ือพัฒนาพื้นที่และสังคม  และขอ
แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ือร่วมแสดงความยินดี 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.1.2  เรื่อง การลาออกจากกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประธานแจ้งว่า  ตามที่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ 



๓ 

เบญจกาญจน์ เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ต้ังแต่วันที่ 13 
มิถุนายน 2559 น้ัน 

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งต้องทําการรักษา
อย่างต่อเน่ือง ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการเลือกกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 
วาระที่ 1.1.3   เรื่อง ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา 

ประธานแจ้งว่า การเตรียมการจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา ขณะน้ี ได้ดําเนินการประชาพิจารณ์
ไปแล้ว จํานวน 3 ครั้ง โดยในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 จะเป็นการประชาพิจารณ์ในภาพรวม เป็นคร้ังที่ 4  
ซึ่งคาดว่าจะจัดที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ประเด็นหลักที่การจัดต้ังกระทรวงฯ ที่ยังคงความสําคัญไว้ เช่น  

(1) การรักษาความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งวิทยาลัยชุมชนก็เป็นหน่ึงในความ
หลากหลายที่ค่อนข้างแตกต่างมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  

(2) ความเช่ือมโยงกับการศึกษาระดับอ่ืน ๆ ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมือง กับส่วนราชการในระดับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.1.4 เรื่อง โครงการนําร่องอบรมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรดิจิตอลมาร์เก็ตต้ิง (Digital Marketing) 

ประธานแจ้งว่า  เมื่อระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ได้เข้าร่วมโครงการนําร่อง
อบรมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรดิจิตอลมาร์เก็ตต้ิง (Digital Marketing) ของวิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมวิทยาลัยละ 10 คน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในสื่อสังคมออนไลน์ และสามารถสร้างหลักสูตร และนํา
ความรู้ไปขยายผลแก่ชุมชนได้ ซึ่งการอบรมปฏิบัติการครั้งน้ี เน้นการฝึกปฏิบัติและจะมีการจัดอบรมเพ่ือติดตามผล
อีกครั้ง ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และขอให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนติดตามผล
โครงการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากวิทยาลัยชุมชนอ่ืน ๆ ที่สนใจสามารถนําไปดําเนินการต่อได้  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.1.5  เรื่อง กําหนดการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนคร้ังที่ 5/2560 

ประธานแจ้งว่า การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2560 ประจําเดือน
มิถุนายน 2560 อาจจัดประชุมสัญจร ณ วิทยาลัยชุมชนตาก โดยจะกําหนดวันประชุมภายหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือจะได้นําเสนอที่ประชุมพิจารณาฯ  ดังน้ัน อาจเป็น
สัปดาห์ที่ 2 -3 ของเดือนมิถุนายน ทั้งน้ี ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานวัน เวลา การประชุมร่วมกับ  
นายอุดร ตันติสุนทร  และ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือจัดประชุมให้ตรงกับ
ช่วงเวลาที่กรรมการสามารถไปตรวจเย่ียมหน่วยจัดการศึกษาในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนได้ รวมท้ังศูนย์
เรียนรู้ต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนตาก อาทิ ศูนย์เรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง ศูนย์อัญมณีและเคร่ืองประดับ เป็นต้น  



๔ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานการดําเนินการต่อไป  
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง ร่างแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ีฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  สรุปเรื่อง 
  นางอรสา ภาววิมล ผู้ ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุมศึกษา ผู้แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้นําเสนอร่างแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่ง
ขณะนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีสาระสําคัญโดยย่อ ดังน้ี 
  เหตุผลความจําเป็นคือ เน่ืองจากบริบทของโลกและประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาสภาพแวดล้อม พลังงานและภัยพิบัติต่าง ๆ การรวม
เป็นประชาคมอาเซียน ดังน้ันการดําเนินการปฏิรูปอุดมศึกษาจึงจําเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) 
มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน โดยสรุปร่างแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2579) ดังน้ี 

1. วิสัยทัศน์  
  อุดมศึกษาเป็นแหล่งสร้างปัญหาให้สังคม นําทางไปสู่การเปล่ียนแปลง สร้างนวัตกรรม 
ความรู้ งานวิจัยที่เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคม เพ่ือการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

2. ยุทธศาสตร์หลกั 6 ด้าน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากําลังคนทั้งทักษะ ความคิดและการรู้คิดเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

เป้าประสงค์ 
  (1)  ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพ่ือให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา  
  (2)  การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  (3)  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุม่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยทํางานและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (4)  การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(work-base learning, Integrated Learning, Credit Bank) 
  (5)  ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล 
  ตัวช้ีวัด 
 (1)  สัดส่วนการผลติบุคลากรสายวิทย์ : สายอ่ืน = 60 : 40) 
 (2)  Enrolment rate = 60%  
 (3)  สัดส่วนผู้สําเรจ็การศึกษาต่อประชากรแสนคน 
 (4)  สัดส่วนการผลติบุคลากรสายวิทย์ : สายอ่ืน = 60 : 40) 
 (5)  Enrolment rate = 60% 
 (6)  สัดส่วนผู้สําเรจ็การศึกษาต่อประชากรแสนคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศกัยภาพและคุณภาพของนักศึกษา เสริมสรา้งความรู้และ
ทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  เป้าประสงค์ 
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  (1)  ปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมยัได้มาตรฐาน ครอบคลมุความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษที ่21  
 (2)  พัฒนาทักษะการทํางานและการแก้ปัญหา (3R8C) 
  (3)  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
  ตัวช้ีวัด 
  (1)  ค่าเฉล่ียการสอบภาษาอังกฤษของบัณฑิต 
  (2)  Talent scholarship Innovation Education  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอด
ความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคําตอบท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  
  (1)  พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย และการ
บริการที่มีต่อสงัคม  (Research Hubs, Innovation center) 

(2) พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหมแ่ละนวัตกรรมที่
มีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จํานวนอาจารย์, จํานวนนักวิจัย, Impact Factor, Citation) 

(3) การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่นําไปสู่การใช้งานจริง แก้ไขปัญหา และช้ีนํา
สังคม (จํานวนนวัตกรรมที่ใช้งานและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม) 

(4) พัฒนาขีดความสามารถไปสูม่หาวิทยาลัยช้ันนําของโลก (University 4.0, 
WC/Global university ranking) 
  ตัวช้ีวัด 

(1) จํานวนนักวิจัย/ประชากร 
(2) WC ranking at 200  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนําความรู้ไปแก้ปัญหา 
ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ 

(1)  เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement) 
(2)  ส่งเสริมการนําความรู้ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off and 

Incubator) 
(3)  แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนทอ้งถิ่น (โครงการความ

ร่วมมือกับเอกชน/ ท้องถิ่น ประชารัฐ Community University) 
  ตัวช้ีวัด 

  (1)  จํานวน Start-up and Spin-off 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และระบบการ
กํากับดูแลที่โปร่งใส มคีวามรับผิดชอบ 
  เป้าประสงค์ 
  (1)  การปรับ โครงสร้างการบริห ารจัดการและบทบาทของระบบ อุดมศึกษา 
(HE Restructure, Governance Roles and Responsibility) 

(2) ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน) 

(3) ระบบฐานข้อมูลและการรายงานท่ีถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ
สกอ. และต่อสาธารณะ) 
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(4) สร้างระบบการกํากับดูแลที่โปร่งใส ความรับผิดและตรวจสอบได้ (Governance 
Accountability/Organizational Assessment) 
 

ตัวช้ีวัด 
(1) ค่าประเมินความโปร่งใสและความรับผดิชอบ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการ
ติดตามรายงานผลท่ีมีประสทิธิภาพ 

 เป้าประสงค์ 
(1) การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของ

สถาบันอุดมศึกษา (Financial Incentive: Demand pull, Performance-based, PA) 
(2) ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของสกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพ 
(3) สร้างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิผลและการสร้างความรู้และ ทักษะ

ของบัณฑิต (Quality System: Accreditation system, QA system, Learning Outcome, Ranking) 
(4) ส่งเสริมใหส้ร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในพันธกิจ 

ทุกด้าน(Resource and Support Centers, Benchmark partners) 
(5) สร้างระบบการติดตามรายงานผลท่ีมีประสทิธิภาพ - ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติ

อุดมศึกษา การรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ 
  ตัวช้ีวัด 
  (1) ดัชนีผลิตภาพการศึกษา 
  (2) การประเมนิคุณภาพบัณฑิต 
ดังรายละเอียดที่ได้นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 

  ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม 

  ที่ประชุมได้มีการอภิปราย โดยมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  
  1. ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 มีประเด็นจังหวัด 4.0 รวมอยู่ด้วย จึงเสนอแนะว่า 
ภายใต้ ยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ควรเพ่ิมเติมประเด็นเก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านงานวิจัย และบริการ
วิชาการเพ่ือตอบโจทย์ของพ้ืนที่ในลักษณะ research backup ที่เป็นข้อมูลหรือความรู้พ้ืนฐานในการท่ีจะแก้ความ
เหลื่อมล้ําระหว่างเมืองและชนบทที่สอดคล้องกับปัญหาของพ้ืนที่ที่เป็นเรื่องที่สําคัญมาก และเป็นความจําเป็นที่
จังหวัดต้องใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการลงทุนในจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการทํา 
positioning เพ่ือประเมินจุดแข็งของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ซึ่งหมายรวมถึงบทบาทที่วิทยาลัยชุมชนต้องดําเนินการ
ในกลุ่มน้ีเช่นกัน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่จึงเปรียบเสมือนที่พ่ึงของพ้ืนที่ในเชิงวิชาการ
และการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด 4.0 เป็นการกระจายให้แต่ละจังหวัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่ไม่
กระจุกอยู่ที่เดียว ทั้งน้ี อาจกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์เรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา/
สร้างองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหา/พัฒนาของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ” บรรจุไว้ในแผนฯ  
  2. ที่ประชุมเห็นควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนสรุปสาระสําคัญของร่างแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 20 ปี ฉบับที่ 3 แจ้งให้วิทยาลัยชุมชนในฐานะหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ทราบความเคลื่อนไหวและทิศทางของนโยบายดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน   
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มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนสรุปสาระสําคัญหลัก ๆ ของร่างแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ฉบับที่ 3 แจ้งเวียนให้วิทยาลัยชุมชนทราบ ทิศทางของนโยบายดังกล่าวด้วย 
 
 
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง ความก้าวหน้าเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง  

ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสรุปความก้าวหน้าเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน โดยสรุป ดังน้ี 

1. การจัดโครงสร้างองค์กร มีประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย  
   1.1 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสํานักงานสถาบันวิทยาลัยและวิทยาลัย  
   1.2 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 เรื่อง การกําหนด
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานสถาบัน และส่วนราชการในสํานักงานสถาบันและวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
   1.3 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 เรื่อง จัดต้ังหน่วย
ตรวจสอบภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559  
  2. ความก้าวหน้าในการดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนของ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้มีมติเก่ียวกับการ
กําหนดตําแหน่งประเภทต่าง ๆ สรุปได้ ดังน้ี 

มติท่ีประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 8 เม.ย. 2559 

ผลการดําเนินการ 

ก. ตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน) 
 1. วิทยาจารย์  
 2. วิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ  
    3. วิทยาจารย์เชี่ยวชาญ  
 4. วิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ  

เสนอ (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งวิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ วิทยาจารย์เชี่ยวชาญ 
และวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ...  เข้าที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ข. ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 1. ตําแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ ได้แก่ 
     (1) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เทียบเท่าตําแหน่ง
อธิการบดี 
 (2) รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เทียบเท่า
ตําแหน่งรองอธิการบดี 
     (3) ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เทียบเท่าตําแหน่งคณบดี 
        (4) รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  เทียบเท่าตําแหน่งรอง
คณบดี 

2. ตําแหน่งผู้บริหารท่ีไม่มีวาระ ได้แก่ 
  (1) ในสํานักงานสถาบัน 

(1.1) ผู้อํานวยการสํานักงานสถาบัน เทียบเท่า
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

(1 .2 ) ผู้ อํานวยการกองอํานวยการ เทียบเท่ า
ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 

(1.3) ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทียบเท่าตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 

(1.4) ผู้อํานวยการกองคลังและบริหารสินทรัพย์ 
เทียบเท่าตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 

(1.5) ผู้อํานวยการกองแผนงานและงบประมาณ 

 
เป็ น ไป ต าม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม คณ ะก รรม ก ารข้ า ร าช ก ารพ ล เรื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 
 
 
 
 
 
อยู่ระหว่างเสนอ ก.พ.อ. เพ่ือพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

มติท่ีประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 8 เม.ย. 2559 

ผลการดําเนินการ 

เทียบเท่าตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 
(1.6) ผู้อํานวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 

เทียบเท่าตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 
(1.7) ผู้อํานวยการกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัย

ชุมชน เทียบเท่าตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 
(2)  ในวิทยาลัย 

        (2.1) ผู้อํานวยการสํานักงานอํานวยการ เทียบเท่า
ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 

       (2.2) ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ เทียบเท่าตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกอง 

       (2.3) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เทียบเท่าตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 
ค. ตําแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(ตําแหน่งข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในสํานักงานสถาบัน) 
 

๑. การประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2559 ได้มีมติ 
    (1) เห็นชอบในหลักการให้นํามาตรฐานตําแหน่ง และการจัดตําแหน่ง 
ตามที่ ก.พ.อ. มีมติเห็นชอบในหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่  ศธ 0509(2)/ว 11 ลงวันที่  23 พฤศจิกายน  2554 และที่  ศธ 
0509(2)/ว 1430 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ใช้กับข้าราชการ 
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
    (2) เห็นชอบให้ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปเทียบเคียงได้กับตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
    (3) เห็นชอบให้ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการเทียบเคียงได้กับตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
๒.  สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะพิจารณามีคําส่ังจัดบุคคลและเปล่ียนตําแหน่ง
บุคคลลงส่วนราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.อ.กําหนด 
๓.  สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องจัดทําข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เก่ียวกับเร่ืองการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยเร่ืองการสรรหาบุคคล การบรรจุ
และแต่งต้ัง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ การลา การเล่ือนขั้นเงินเดือน การออกจาก
ราชการ เป็นต้น 
 

 
  3. การได้รับเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้สภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน นํามาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
มาตราอ่ืนที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปพลางก่อนจนกว่า ก.พ.อ. จะได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขการได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับข้าราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

  ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม 

  ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว 
มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า เพ่ือป้องกันปัญหาที่ผู้บริหารเวียนดํารงตําแหน่งในที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  จึงเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอขอแก้ไขกฎหมาย



๙ 

พระราชบัญญัติหรือปรับปรุงข้อบังคับที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณีเก่ียวกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

   
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเรียนร่วมระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเรียนร่วมระดับ
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนว่า ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมโครงการศักยภาพ
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดบริการเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการของวิทยาลัยชุมชน 
  ในปี พ .ศ . 2560 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริม 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักศึกษาพิการ เพ่ือกําหนดนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและจัดบริการ
นักศึกษาพิการในวิทยาลัยชุมชน โดยกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี คือ  
 1.  ให้มีการจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในวิทยาลัยชุมชนให้เป็นปัจจุบัน โดยให้สํารวจการ
ขึ้นทะเบียนและการไม่ขึ้นทะเบียนคนพิการ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ  
 2.  ให้แต่ละวิทยาลัยชุมชนจัดมุม DSS (Disability Support Services Center) ในวิทยาลัย
ชุมชน  
 3.  จัดโครงการศึกษาดูงานศูนย์ DSS (Disability Support Services Center) ให้แก่ผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีความก้าวหน้าในการดําเนินการ ดังน้ี 
   3.1 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาพิการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
การศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 26 คน  
  3.2 จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สําหรับบุคลากรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาพิการ
ของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และจัดบริการนักศึกษาพิการในวิทยาลัยชุมชน 
 4. จัดสรรค่าใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําหรับโครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
พิการ วิทยาลัยชุมชนละ 25,000 บาท เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการสํารวจข้อมูลคนพิการของจังหวัดโดยการ
เปิดเวทีให้วิทยาลัยชุมชน ผู้ดูแลคนพิการ คนพิการ ประชาชนในชุมชน และนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาความต้องการและความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของ
วิทยาลัยชุมชน เพ่ือนํามาจัดทําแผนดําเนินการรองรับการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการของวิทยาลัยชุมชน
ในปีการศึกษา 2560 
  5. คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักศึกษาพิการ ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 มีมติเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําระเบียบ/ประกาศที่
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ จํานวน 4 เรื่อง ดังน้ี 
   (1)  ระเบียบ/ประกาศ ว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับ
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน  



๑๐ 

   (2)  ระเบียบ/ประกาศ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนเพ่ือการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ
เรียนร่วมระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน  
   (3)  ระเบียบ/ประกาศ ว่าด้วยเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับครูผู้สอน บุคลากรและค่าตอบแทน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน  
   (4)  ระเบียบ/ประกาศ ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา
พิการเรียนร่วมระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ทั้งน้ี ในการจัดทําระเบียบ/ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
จําเป็นต้องแต่งต้ังคณะทํางานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
และจัดประชุมเพ่ือยกร่างระเบียบ/ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใน
ปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 
 

  ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจไปศึกษาดูงาน/เรียนรู้
จากศูนย์ DSS (Disability Support Services Center) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งมีความชํานาญและ
ดําเนินงานด้านน้ีมาหลายปี ซึ่งจะดูแลคนพิการต้ังแต่ระดับการศึกษาอนุบาล ระดับการศึกษาประถม จนกระทั่งถึง
ระดับปริญญาตรี  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน
2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2560  
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕60 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 การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  สรุปเรื่อง 

1. สืบเน่ืองจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบรายช่ือผู้ที่จะเสนอแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเสนอแก้ไข



๑๑ 

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ โดยให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับประเด็นที่จะขอปรับปรุง/แก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม ดังน้ี 

(1)  วาระการดํารงตําแหน่งและอายุของนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการสภาวิทยาลัย และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ซึ่งยังมิได้กําหนดไว้ในกฎหมาย  

(2)  การอนุมัติให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตรา 34 วรรคสอง โดยให้มี
การศึกษาว่า สามารถแก้ไขข้อกฎหมายให้เป็นอํานาจของสภาวิทยาลัยได้หรือไม่ หากไม่ได้จะมีแนวทางดําเนินการ
อย่างไร และ  

(3)  อาจพิจารณาปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเก่ียวกับบทบาทที่ให้ชุมชน/ท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานกับวิทยาลัยชุมชน น้ัน  
 2. คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ได้มีการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วมีมติเห็นชอบให้
ดําเนินการแก้ไขและจัดทํารายละเอียดการขอแก้ไขตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จํานวน ๒ ประเด็น ดังน้ีคือ  
 (๑)  วาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตามมาตรา ๔๐  
 (๒)  การอนุมัติอนุปริญญาตามมาตรา ๑๘ (๕) และเห็นควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ดําเนินการช้ีแจงการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับสภาวิทยาลัย
ชุมชนและผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชนให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยเห็นควรให้สถาบันดําเนินการออกแนว
ปฏิบัติสําหรับการดําเนินการตามมาตรา ๔๓ และให้สถาบันไปดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติและเชิงบริหาร 
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการขอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย  
 (1)  บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๘  
 (2)  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (3)  คําช้ีแจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย  
 (4)  สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (5)  ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญั ติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ .ศ . ๒๕๕๘  กับ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารท่ีได้นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นเก่ียวกับรายละเอียดการขอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเสนอ
แก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 พิจารณาปรับแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม ดังน้ี  

1. แก้ไขในมาตรา 40 ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่จะ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ และอาจจะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยแห่งอ่ืน
อีกไม่เกินสองวาระ  
 2. แก้ไขเพ่ิมเติมอายุของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเมื่ออยู่ครบวาระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี  



๑๒ 

 3. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัย และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย “ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติหน้าที่” 
 3. ควรเพ่ิมประเด็นบทบาทที่ให้ชุมชน/ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานกับวิทยาลัย
ชุมชน และจัดการศึกษาเพ่ือไปพัฒนาพื้นที่แก้ปัญหาในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งกําหนดไว้ในกฎหมายค่อนข้างน้อยทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ ดังน้ัน ควรพิจารณาประเด็นดังกล่าวว่า จะสามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมในข้อ
กฎหมายได้หรือไม่ อย่างไร  
 4. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของกรรมการสภาวิทยาลัยในข้อ 4 (1) แห่งข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 
2558 โดยกําหนดให้ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และผู้แทน
ศิษย์เก่า ให้มีจํานวนผู้แทนอย่างน้อยแห่งละ 1 คน และจํานวนผู้แทนทั้งหมดไม่เกิน 7 คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2558 ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นที่จะขอปรับปรุง/แก้ไขพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม 4 ประเด็น ตามการพิจารณาข้างต้น และให้นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาใน 
การประชุมครั้งต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งวิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ 

วิทยาจารย์เชี่ยวชาญ และวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ 

 สรุปเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ มี

มติเห็นชอบให้ตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน มีช่ือตําแหน่ง ดังน้ี 
(1) วิทยาจารย์ 
(2) วิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ 
(3) วิทยาจารย์เช่ียวชาญ 
(4) วิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ได้พิจารณาจัดทําร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งวิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ วิทยาจารย์เช่ียวชาญ และวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ และ
ให้มีคณะทํางาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน โดยมีการปรับปรุงแก้ไขและเสนอให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบแล้ว จึงสรุปประเด็นเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา ดังน้ี 

 
หลักเกณฑ์ เสนอเพ่ือพิจารณา 

๑. คณะกรรมการ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เรียกโดยช่ือย่อว่า ก.พ.ว. 
ประกอบด้วย 
๑. กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ัง จํานวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
๒. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาวิชาการแต่งต้ังจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่าส่ีคน 



๑๓ 

หลักเกณฑ์ เสนอเพ่ือพิจารณา 
แต่ไม่เกินแปดคนเป็นกรรมการ 
๔. ผู้อํานวยการสํานักงานสถาบันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการผู้อํานวยการ
สํานักงานสถาบันอาจแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถาบัน จํานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
๑. พิจารณากล่ันกรองการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒. ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเพ่ือปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. 
๓. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ.  
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

๒. หลักเกณฑ์ 
     

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
    (๑) ตําแหน่งวิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ 
         ดํารงตําแหน่งวิทยาจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญา
โท และ ๒ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก 
    (๒) ตําแหน่งวิทยาจารย์เชี่ยวชาญ 
         ดํารงตําแหน่งวิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
    (๓) ตําแหน่งวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ 
         ดํารงตําแหน่งวิทยาจารย์เชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี          
๒. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ประกอบด้วย 
    ๒.๑ ผลการปฏิบัติงาน 
          (๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          (๒) ด้านผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
          (๓) ด้านเอกสารคําสอน (เฉพาะตําแหน่งวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ) 
    ๒.๒ ผลงานทางวิชาการ 

๓. คณะกรรมการประเมิน ๑. ชุดที่ ๑ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    (๑) ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนของผู้ขอรับการประเมินเป็นประธานอนุกรรมการ  
    (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมตามบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.กําหนดสําหรับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการ 
    (๓) ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่ไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่ประเมิน เป็นกรรมการ 
    (๔) รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน คนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ 
๒. ชุดที่ ๒ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
    (๑) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน ที่คัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด
สําหรับสถาบันวิทยาลัยชุมชนในสาขาน้ัน ๆ โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกวิทยาลัยชุมชนที่ผู้ขอสังกัด และมี
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่ เสนอขอ เพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ โดยให้
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 
    ทั้งนี้ ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเลือกอนุกรรมการจํานวน ๓ คน เป็นผู้อ่านผลงานทางวิชาการของผู้รับ
การประเมิน ๑ ราย 
     (๒) เลขานุการ แต่งต้ังเจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบัน ที่รับผิดชอบงานบุคลากร 

๔. เกณฑ์การประเมิน ๑. ตําแหน่งวิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ 
    (๑) ผลการปฏิบัติงาน 
         ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน ต้องได้
คะแนนจากอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ คน แต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
   (๒) ผลงานทางวิชาการ  
        ต้องได้คะแนนจากอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ คน แต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๒. ตําแหน่งวิทยาจารย์เชี่ยวชาญ 
    (๑) ผลการปฏิบัติงาน 
         ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ต้องได้
คะแนนจากอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ คน แต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 



๑๔ 

หลักเกณฑ์ เสนอเพ่ือพิจารณา 
   (๒) ผลงานทางวิชาการ  
        ต้องได้คะแนนจากอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ คน แต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. ตําแหน่งวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ 
    (๑) ผลการปฏิบัติงาน 
         ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน และด้าน
เอกสารคําสอน ต้องได้คะแนนจากอนุกรรมการฯ ทั้ง ๕ คน แต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
   (๒) ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอได้ ๒ วิธี  
        วิธีที่ ๑ ประกอบด้วยผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการรับใช้ชุมชน หรือ ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน และ ผลงานแต่งตํารา 
                 ต้องได้คะแนนจากอนุกรรมการฯ ทั้ง ๕ คน แต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๕ 
        วิธีที่ ๒ ประกอบด้วยผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการรับใช้ชุมชน หรือ ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน หรือ ผลงานแต่งตําราต้องได้คะแนนจากอนุกรรมการฯ ทั้ง ๕ คน แต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๙๐ 

๕ . การแ ต่ ง ต้ั ง ใ ห้ ดํ า ร ง
ตําแหน่งทางวิชาการโดย
วิธีพิเศษ 

๑. การขอรับการประเมินโดยวิธีพิเศษทําได้ ๓ กรณี 
    กรณีที่ ๑ ผู้ขอข้ามตําแหน่ง 
    (๑) ตําแหน่งวิทยาจารย์ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี สามารถเสนอขอประเมินในตําแหน่งวิทยาจารย์
เชี่ยวชาญ หรือวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิได้ 
    (๒) ตําแหน่งวิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี สามารถเสนอขอประเมินใน
ตําแหน่งวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิได้   
    กรณีที่ ๒ ผู้ขอมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ครบ 
    (๑) ตําแหน่งวิทยาจารย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๕ ปี สามารถขอประเมินตําแหน่งวิทยาจารย์ชํานาญการ
พิเศษได้ 
    (๒) ตําแหน่งวิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๓ ปี สามารถขอประเมินตําแหน่ง 
วิทยาจารย์เชี่ยวชาญได้ 
    (๓) ตําแหน่งวิทยาจารย์เชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๒ ปี สามารถขอประเมินตําแหน่งวิทยาจารย์
ทรงคุณวุฒิได้ 
    กรณีที่ ๓ ผู้ขอเสนอเปล่ียนสาขาวิชา  
๒. การแต่งต้ัง 
    การเสนอผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับวิธีปกติ โดยแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการฯ ๕ คน  
๓. เกณฑ์การประเมิน 
    (๑) ตําแหน่งวิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ 
         (1.1) ผลการปฏิบัติงาน 
                ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
ต้องได้คะแนนจากอนุกรรมการฯ ทั้ง ๕ คน แต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
         (1.๒) ผลงานทางวิชาการ  
                 ต้องได้คะแนนจากอนุกรรมการฯ ทั้ง ๕ คน แต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
    (๒) ตําแหน่งวิทยาจารย์เชี่ยวชาญ 
          (2.1) ผลการปฏิบัติงาน 
                 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
ต้องได้คะแนนจากอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ คน แต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
          (๒.2) ผลงานทางวิชาการ  
                  ต้องได้คะแนนจากอนุกรรมการฯ ทั้ง ๕ คน แต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๕ 
     (๓) ตําแหน่งวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ 
          (3.๑) ผลการปฏิบัติงาน 
                 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน และ
ด้านเอกสารคําสอน ต้องได้คะแนนจากอนุกรรมการฯ ทั้ง ๕ คน แต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๕ 
         (3.๒) ผลงานทางวิชาการ (ให้เสนอเฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น) 
                ต้องได้คะแนนจากอนุกรรมการฯ ทั้ง ๕ คน แต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๙๐ 

  

 การพิจารณา 



๑๕ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งวิทยาจารย์
ชํานาญการพิเศษ วิทยาจารย์เช่ียวชาญ และวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอแล้ว มีข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ ได้ดังน้ี  
 1. ประเด็นการกําหนดชื่อตําแหน่งประเภทวิชาการ 

 ตามมติสภาสถาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 
2559 ได้มีมติให้เห็นชอบตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนในวิทยาลัยชุมชน โดยมีช่ือตําแหน่งดังน้ี 1) วิทยาจารย์ 
2) วิทยาลัยชํานาญการพิเศษ 3) วิทยาจารย์เช่ียวชาญ 4) วิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งจะมีช่ือตําแหน่งทางวิชาการ
ของผู้สอนแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ เน่ืองจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาที่ตํ่ากว่าปริญญา และ
ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 “กําหนดให้ผู้สอนประจําในสถาบันจะมี
ตําแหน่งทางวิชาการและเงินประจําตําแหน่งอย่างไร ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎของคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” จึงทําให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องกําหนดช่ือตําแหน่งประเภทวิชาการของผู้สอน
ในวิทยาลัยชุมชนใหม่ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการทบทวนการกําหนดช่ือตําแหน่ง โดยมีข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ  ดังน้ี 

 1.1 กรรมการผู้แทนผู้สอนประจําได้ให้ข้อมูลที่ประชุมว่า เน่ืองจากช่ือตําแหน่งที่มีการประชา
พิจารณ์แล้ว คือ อาจารย์ อาจารย์ชํานาญการ อาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เช่ียวชาญ ซึ่งภายหลังมีการปรับปรุงให้
เป็นช่ือตําแหน่ง วิทยาจารย์ วิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ วิทยาจารย์เช่ียวชาญ และวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ โดยไม่ได้
จัดกระบวนการประชาพิจารณ์อีกครั้ง และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้ง
ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 แล้ว จึงเสนอแนะว่า ควรมีการทบทวน และที่ประชุมมีความเห็นว่า 
หากจะให้กําหนดชื่อตําแหน่ง เป็น วิทยาจารย์ วิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ วิทยาจารย์เช่ียวชาญ และวิทยาจารย์
ทรงคุณวุฒิ ควรมีการประชาพิจารณ์ใหม่ 

 1.2 สถาบันวิทยาลัยชุมชน อยู่ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังน้ัน 
การกําหนดชื่อตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนในวิทยาลัยชุมชน ไม่ควรแตกต่างไปจาก กฎ ก.พ.อ. ที่กําหนดชื่อ
ตําแหน่งทางวิชาการสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สอนระดับปริญญา ให้เป็น อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รอง
ศาสตราจารย์ (รศ.)  และศาสตราจารย์ (ศ.) ถึงแม้วิทยาลัยชุมชนจะจัดการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญา โดยมี
ความเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเดียวกันควรมีมาตรฐานเดียวกัน แต่สามารถกําหนดมาตรฐานของพันธกิจ
ที่แตกต่างกันให้สามารถเทียบเคียงในตําแหน่งทางวิชาการระดับเดียวกันได้ ดังน้ัน จึงควรเป็นเหตุผลที่สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนสามารถช้ีแจงประกอบการนําเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาในประเด็นดังกล่าวได้ 

 1.3 อย่างไรก็ตาม กรณีที่จะยืนยันการใช้ช่ือตําแหน่งทางวิชาการ เป็น วิทยาจารย์  
วิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ วิทยาจารย์เช่ียวชาญ และวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําข้อมูล
เปรียบเทียบมาตรฐานตําแหน่งทางวิชาการระดับเดียวกัน แต่ใช้ช่ือที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป   
 2. คณะกรรมการประเมิน 
  คณะกรรมการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายเลขานุการนําเสนอ มีหลายขั้นตอน กล่าวคือ 
(1) กรรมการสภาวิชาการ (2) คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) (3) คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (4) ผู้ประเมินหรือผู้อ่านผลงานทางวิชาการ ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่า ก.พ.ว. 
สามารถเลือกผู้ประเมินหรือผู้อ่านผลงานทางวิชาการได้เลย โดยไม่ต้องมีคณะกรรมการประเมินใน (4) อีก ซึ่ง
แตกต่างจากมหาวิทยาลัย จึงเสนอแนะให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในประเด็นของคณะกรรมการประเมินระดับต่าง ๆ 
โดยอาจลดขั้นตอน และวิธีการประเมินให้มีความเหมาะสม เป็นไปในแนวทางเดียวกับการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วไป 
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 3. ประเด็นอ่ืน ๆ  
 3.1 กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นอกจากจะกําหนดสาขาและ

จํานวนแล้ว ควรกําหนดเพ่ิมเติมว่า ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีผลงานทางวิชาการหรือประสบการณ์ หรือความเช่ียวชาญ ที่
เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้  

 3.2 การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ของผู้สอนในวิทยาลัยชุมชน ให้คํานึงถึง Career path ในการเปลี่ยนผ่านจากหลักเกณฑ์เดิม ไปสู่หลักเกณฑ์ที่
กําหนดใหม่ เพ่ือให้คงสิทธิที่ไม่น้อยไปกว่าเดิม ทั้งน้ี อาจจะกําหนดไว้ในบทเฉพาะกาล 

 
มติ ที่ประชุมมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาข้างต้นไป
ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ใน
ประเด็นเก่ียวกับ การกําหนดช่ือตําแหน่ง คณะกรรมการประเมิน และการเปลี่ยนผ่านบุคลากรจากหลักเกณฑ์เข้าสู่
หลักเกณฑ์ฯ ที่กําหนดใหม่  
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

  สรุปเรื่อง 
 1. ตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้

สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอ่ืนโดยอนุโลม และมาตรา ๑๘ กําหนดให้สภาสถาบันทําหน้าที่เป็นองค์กรบริหาร
สูงสุด มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

 (1)  กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
 (2)  กํากับมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

(3) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
สถาบัน และอาจมอบหมายให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 

(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตํ่ากว่าปริญญาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(5) อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตรา 34 วรรคสอง 
(6) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและถอดถอนนายกสภา

สถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อํานวยการสถาบัน 
(7) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและ

เสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของ
สภาสถาบัน 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า การบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มีภารกิจที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย ที่ต้องออกเป็นกฎ ระเบียบ ประกาศ เพ่ือบังคับใช้ จํานวนมาก ดังน้ัน เพ่ือให้ 
การดําเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จึงเห็นควรแต่งต้ังอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย โดยมีรายช่ืออนุกรรมการและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

(1) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ประธานอนุกรรมการ 
(2) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   อนุกรรมการ 
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(3) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง     อนุกรรมการ 
(4) นายสุทน เฉื่อยพุก นิติกรชํานาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักนิติการ  
      ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(5) นายโกวิท คูพะเนียด นิติกรชํานาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 

         หัวหน้ากลุ่มกฎหมายการศึกษา  
         ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล   อนุกรรมการ 
(7) นายพิเชษฐ ตรีพนากร     อนุกรรมการ 
(8) นายเจริญชัย วงษ์จินดา     อนุกรรมการและเลขานุการ 

           นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
           รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

๑. พิจารณากลั่นกรองร่างหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ซึ่งอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

๒. พิจารณาเสนอความเห็น ให้คําแนะนําทางกฎหมาย การแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกกฎหมาย
ต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

๓. ให้คําปรึกษา หรือข้อเสนอแนะในการดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองแก่สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  

๔. แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามสมควร 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย 

 ทั้งน้ี ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันจํานวนไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน
เสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
วาระที่ 4.3  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ผู้อํานวยการวิทยาลยัชุมชนบรุีรัมย์ 

สรุปเรื่อง 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีประกาศ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กําหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนท่ีปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน โดยให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 
   (๑) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   เป็นประธานกรรมการ 
   (2)  ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย  เป็นกรรมการ 
             จํานวนหน่ึงคน 
   (๓) ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน   เป็นกรรมการ 
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   (๔) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง  เป็นกรรมการ 
             จํานวนหน่ึงคน 
    (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด    เป็นกรรมการ 
             ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จํานวนหน่ึงคน 
  (๖) ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   เป็นเลขานุการ 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่าขณะน้ี  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ นันท์  รามฤทธ์ิ 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และครบกําหนดการปฏิบัติงาน 
๑๘๐ วัน ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้ดําเนินการตาม
ประกาศของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ ตามองค์ประกอบ
ที่มีอยู่ในประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 

  การพิจารณา 
องค์ประกอบคณะกรรมการ 

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
ชื่อ – สกุล 

๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒. ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  นายทิวากร เหล่าลือชา 
๓. ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย สุปิงคลัด 
๔. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ  นายสุรศักด์ิ ศรีสว่างรัตน์ 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือกจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ นายเธียรชัย อุ่นจิตต์วรรธนะ 
6. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  
 
วาระที่ 4.4  เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 

  สรุปเรื่อง 
1. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 4/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก โดยมีผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการ  
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ อํ านวยการวิทยาลัย ชุมชนตาก  ในการประชุมครั้ งที่  1 /2560  เมื่ อ วันที่  24  เมษายน  2560  
ได้ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดไว้ในประกาศของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
โดยได้สืบหาข้อมูลจากสภาวิทยาลัยชุมชนตาก บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตาก และพิจารณาจากหลักฐาน 
ตามแบบประเมิน คณะกรรมการประเมินทั้ง 5 คน ได้สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินเฉลี่ย 3.07  
ซึ่งอยู่ใน “ระดับดี” และมีข้อสังเกตถึงจุดเด่น จุดด้อย ดังน้ี 

2.1 จุดเด่น 
(1)   มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(2) มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคลได้ดี 
(3) มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และใช้ข้อมูลในการบริหารและแก้ไขปัญหา 

2.2 จุดด้อย 



๑๙ 

(1) ควรปรับปรุงการบริหารงานร่วมกับสภาวิทยาลัย 
(2) ควรปรับปรุง การบริหารงานร่วมกับชุมชน ควรใกล้ชิดและทํางานร่วมกับชุมชนมากขึ้น 
(3) การบริหารจัดการศึกษา ควรมีความยืดหยุ่นตามสมควร โดยเฉพาะการทํางาน

ร่วมกับองค์กรอ่ืน ตามบริบทของวิทยาลัยชุมชน 
   
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการประเมินและให้ นายสุรเสน ทั่งทอง ผ่านการประเมิน 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การแต่งต้ังประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนองใหม่ 
 สรุปเรื่อง 

1. ตามคําสั่งสภาสถาบันที่ 12/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนระนอง ดังมีรายนามต่อไปน้ี 

 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์  ประธานกรรมการ 
 (2) นายขนบ พูลผล    กรรมการ 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช เผือกบัวขาว  กรรมการ 
 (4) นายทวีป วงศ์สว่างศิริ    กรรมการ 
 (5) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กรรมการ 

โดยให้ดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และมี
ความเหมาะสมที่จะแต่งต้ังดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนองให้แล้วเสร็จด้วยความบริสุทธ์ิ และ
ยุติธรรม  

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับแจ้งจาก ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนระนอง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์) ว่ามีปัญหาเร่ืองสุขภาพทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนองให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดได้ ดังน้ัน  
จึงเห็นควรพิจารณาแต่งต้ังประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนองใหม่ 
 

 การพจิารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งต้ัง นายแพทย์พิเชฐ บัญญั ติ เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนองใหม่   
 
มติ              ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนองใหม่ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑2.3๐ น.  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ 
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 


