
รายงานการประชุม 
สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 5/๒๕๕9 
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา 09.0๐ น. 

ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์   นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 (นางอรสา ภาววิมล แทน) 
3. รองศาสตราจารย์ฐาปนย์ี ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายอุดร ตันติสุนทร  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นางดรงรัตน์ กล้าหาญ แทน) 
10. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นางสาวแสงมณี มีน้อย แทน) 
11. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์   
 รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ) 

12. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
13. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
14. นายนิยม ชูช่ืน   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 

 (ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา)  
15. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
16. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายภูมินทร์ หะรินสุต  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
3. กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 

               (- ว่าง -) 
4. กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา  

   (- ว่าง -)     
 



 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๓. นายเจริญชัย วงษ์จินดา สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๔. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๕. นางชนิกา นํ้าเพชร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๖. นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๗. นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๘. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๙. นางสาวทวนทัศน์ นิลดํา สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๐. นางสาวครองสิน มิตะทัง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๑. นางสาวสุธิมา เทียนงาม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๒. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๓. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๔. นางสาวพัชรี กาทอง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๕. นางสาวทิพาภรณ์ ด้วงเกลี้ยง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๖. นางสาวศิณีนารถ เงินมาก สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๗. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๘. นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๙. นายกิตติภัฏ กาญจสุวรรณ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒๐. นางสาวลดาวัลย์ สีขมิ้น สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง การขอลาออกจากกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
 ประธานแจ้งว่า  ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ัง นายยุทธนา พรหมณี ตําแหน่งครู  
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทน
ผู้สอนประจํา ดังคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ น้ัน 

ในการน้ี นายยุทธนา  พรหมณี ได้รับคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ทําให้ไม่สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจําได้ 
จึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา ต้ังแต่วันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
  
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการเลือกกรรมการสภาสถาบัน
ซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจําต่อไป 



 

วาระที่ 1.2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.2.1  เรื่อง ผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
                                  และกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเสนอกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ต่อที่ประชุมทราบ ดังน้ี 

1. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนก
ตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้ 3 แผนงาน 3 ผลผลิต/โครงการ มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดรวม 7 ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานที่ตํ่ากว่าเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด และสูงกว่า/ตามเป้าหมาย 
6 ตัวช้ีวัด ดังรายละเอียดที่ได้นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

2.  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  หลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงินทั้ งสิ้น  จํานวน 
679,786,300 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ข้อมูลจากระบบ GFMIS 
มีผลการใช้จ่ายในภาพรวมของสํานักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง มีการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 
กันยายน 2559 รวมวงเงินทั้งสิ้น จํานวน 630.9741 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๒ ของวงเงินงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ วงเงิน 679.7863 ล้านบาท โดยมีเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 
40.8186 ล้านบาท จําแนกเป็น แบบไม่มีหน้ีผูกพัน วงเงิน 9.0573 ล้านบาท แบบมีหน้ีผูกพัน 31.7613 ล้าน
บาท คงเหลือ 7.9935 ล้านบาท ดังรายละเอียดที่ได้นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

3. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
3.1 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ได้รับจัดสรรวงเงินทั้งสิ้น จํานวน 723,044,300 บาท (เจ็ดร้อยย่ีสิบสามล้านสี่หมื่นสี่พัน 
สามร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 6 แผนงาน 9 ผลผลิต/โครงการ  

3.2 การดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สํานักงานสถาบันได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ และกรอบ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้สอดคล้องกับตัวช้ี วัด เป้าหมายผลผลิต และกิจกรรมตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 พิจารณา กลั่นกรอง และคัดเลือกแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมของแต่ละวิทยาลัยชุมชนที่มีความเหมาะสมเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แต่ละวิทยาลัยชุมชน
ดําเนินการตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 โดยได้
กําหนดกรอบการจัดสรรฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

(1) ร้อยละ 11.28 (วงเงิน 81.5383 ล้านบาท) จัดสรรสําหรับสํานักงานสถาบัน 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงาน ค่าจ้างบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาในภาพรวมของระบบวิทยาลัยชุมชน 

(2) ร้อยละ 0.69 (วงเงิน 5.0000 ล้านบาท) กันสํารองไว้ในกรณีฉุกเฉิน ใน
ภาพรวมของระบบวิทยาลัยชุมชน (เช่น อุบัติภัย /ภัยธรรมชาติ) 

(3) ร้อยละ 88.03 (วงเงิน 636.5060 ล้านบาท) จัดสรรสําหรับวิทยาลัยชุมชน 
20 แห่ง เป็นงบสําหรับดําเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาและให้บริการฝึกอบรม
ใน track ชุมชน track อาชีพ และ track อนุปริญญา ตามเป้าหมายผลผลิต/โครงการ รวมท้ังเพ่ือดําเนินกิจกรรม



 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรในระบบวิทยาลัยชุมชน ทั้งน้ี หลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตาม
เป้าหมายผลผลิตและพ้ืนที่ดําเนินการของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง  

 ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน แล้วมีการอภิปรายโดยมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะพอสรุปได้ดังน้ี 

1. จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีเงินเหลือจ่ายงบบุคลากรมากที่สุด 
จึงเสนอแนะว่า การตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ควรประมาณให้พอดี เน่ืองจากเงินเหลือจ่ายแผนบุคลากร
ภาครัฐไม่สามารถนําไปใช้จ่ายกิจกรรมอ่ืนได้  ประกอบกับโครงสร้างงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 แยกออกจาก
แผนงานปกติ โดยมีแผนงานบูรณาการ 27 เรื่อง ซึ่งทิศทางของนโยบายรัฐบาลพยายามผลักดันให้หน่วยงาน
ราชการทํางานที่เป็นบูรณาการมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน สถาบันควรให้ความสําคัญกับแผนงานบูรณาการมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีโครงการที่พิจารณารายละเอียดแล้วให้สอดคล้องกับ
แผนงานบูรณาการทั้ง 27 เรื่อง ช่องทางการได้รับงบประมาณของส่วนราชการจึงควรทําโครงการผ่านแผนงาน
บูรณาการให้มากขึ้น 

2. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีประเด็นสําคัญมุ่งเน้นการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน ซึ่งงบลงทุนที่ไม่เกิน 2 ล้าน จะต้องทําสัญญาและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม 2559  

3. ผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า มีผู้รับบริการการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตํ่ากว่าเป้าหมาย ซึ่งมีหลายสาเหตุประกอบกัน  ทั้งในเรื่องของนโยบาย
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่มุ่งเน้น Track อาชีพมากขึ้น  ดังน้ัน Track อนุปริญญาจะลดลงบางส่วน และสาเหตุที่
สําคัญอีกประการหน่ึง คือการออกกลางคันของนักศึกษาอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนมีการเคลื่อนย้ายที่
อยู่  

4. จากข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่ฝ่ายเลขานุการนําเสนอมีบางวิทยาลัยชุมชนมีค่า
สาธารณูปโภคมากเมื่อเทียบกับจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่า ยังไม่เป็นเหตุเป็นผลระหว่างจํานวน
ผู้สําเร็จกับค่าสาธารณูปโภค หรือหากได้รับค่าสาธารณูปโภคจากแหล่งงบประมาณภายนอกก็ควรที่จะแยก
งบประมาณให้ชัดเจน 

5. ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความสําคัญกับการทําแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณจะแบ่งเป็น 2 งวด ตามแผนการใช้จ่ายของสํานักงานที่แจ้งต่อสํานักงบประมาณ 
คือ งวดแรกจะจัดสรรตามไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2  ส่วนงวดที่ 2 จะจัดสรรตามไตรมาสที่ 3 และ 4 แต่ปรากฏ
ว่ามีหลายหน่วยงานท่ีไม่ได้ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนและการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณ โดยเฉพาะงบ
ลงทุน ในกรณีที่มีการผูกพัน ถ้าไม่มีการจัดสรรที่ดี งบประมาณที่ให้ไปจะไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย ซึ่งจะต้องมี
ขั้นตอนในการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

6. จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการ
เติบโตจากภายใน  เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการแล้ว เป็นเรื่องของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงแต่ไม่ได้ตอบการแก้ปัญหาความยากจน หรือลดความเหล่ือมล้ําได้     
จะสามารถปรับแก้ตัวช้ีวัดให้ตรงกับช่ือแผนงานได้หรือไม่ อาทิ การศึกษาให้รายได้อย่างไร เพ่ือให้คนยกระดับ
คุณภาพชีวิตขึ้นมา เช่น พัฒนาทักษะคนท่ีอยู่วัยทํางานหรือคนสูงวัยเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับสังคมผู้สูงวัยในเรื่อง
สุขภาพให้สามารถพ่ึงตนเองได้  เป็นภาระพ่ึงพิงน้อยที่สุด สร้างผลผลิตได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะตอบโจทย์มากกว่า  



 

 
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  
 
วาระที่ ๑.2.2  เรื่อง ความร่วมมือกับสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
 สรุปเรื่อง 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีความร่วมมือกับสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
(องค์การมหาชน) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2558 โดยมีวิทยาลัยชุมชนที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกับสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD แล้ว จํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน น่าน สตูล 
และมุกดาหาร และในปี พ.ศ. 2559 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุน
งบประมาณและพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชน 8 แห่ง จํานวน 28 ราย 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพ่ือ 
การประกอบอาชีพระหว่างสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มี ดร.อธิปัตย์ 
บํารุง ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และนายวีระชัย กวีธีระวัฒน์  
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และกําหนดเป้าหมาย
ในปี พ.ศ. 2560 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง ภายใต้วัตถุประสงค์ดังน้ี 

 (1) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และสร้างต้นแบบในการบริหารจัดการองค์ความรู้เพ่ือ
การประกอบอาชีพตามแนวทาง “ศูนย์ความรู้กินได้” โดยนําต้นทุนของท้องถิ่นมาเช่ือมโยงกับองค์ความรู้แบบ 
สหวิทยาการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม  

(2) พัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันฯ ให้เป็นนักจัดการความรู้ยุคใหม่ มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการบริหารจัดการองค์ความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์   

(3) พัฒนากระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้ในสังกัดสถาบันฯ จํานวน ๒๐ แห่งทั่วประเทศ 
ให้เป็นศูนย์ข้อมูลรูปแบบใหม่บนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน  
ผู้ให้บริการธุรกิจ อุตสาหกรรมในพื้นที่ได้เข้าถึงแหล่งความรู้และนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอด
กระบวนการคิดเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการทํามาหากิน  

(4) ศึกษา วิจัย และพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ในสถาบันฯ ให้มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
สินทรัพย์ท้องถิ่น   
 ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการศึกษาความพร้อมของพื้นที่และประชุมหารือ
แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และพัฒนานักจัดการความรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด 

 ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
  นายกสภาสถาบันให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า หลักคิดของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) คือ องค์กรที่ พัฒนาความคิด เพ่ิมความรู้ สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาของประชาชนโดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้สาธารณะ โดยจัดทําพ้ืนที่ห้องสมุดที่มีความรู้ 2 ประเภท คือ 1) ประเภทหนังสือ  
2) ประเภทองค์ความรู้ในการทํามาหากินที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ น้ัน ๆ  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการระดม
ความคิดของคนในชุมชนท้องถิ่น และศึกษาบริบทของท้องถิ่นน้ัน ๆ โดยจะมีวิทยากรเป็นพ่ีเลี้ยงให้ อาทิ จังหวัด
น่านมีอาชีพการทําเรือจําลองขนาดเล็ก และอาชีพการทําเครื่องรางของขลัง วิทยากรจะแนะนําเก่ียวกับการทํา 
บรรจุภัณฑ์ (Package) ให้กับเรือจําลองขนาดเล็กเพ่ือความสวยงาม การทําบรรจุภัณฑ์ให้กับเครื่องรางของขลัง



 

เพ่ือความสะดวกต่อการพกพา และยังสามารถช่วยในการส่งเสริมการเป็นแหล่งท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของ
ศิลปวัฒนธรรม  ในจังหวัดมุกดาหารมีอาชีพของการทําชาข้าว ก็มีการแนะนําเก่ียวกับการทําบรรจุภัณฑ์
เช่นเดียวกัน  ส่วนในการจัดการความรู้ ได้นําแนวคิดของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  มาใช้เป็นแนวทาง  
โดยปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของห้องสมุดความรู้กินได้ คือ แหล่งที่ต้ังของห้องสมุดความรู้กินได้ของชุมชน   โดย
จะต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ของรัฐบาลด้วย 
  เป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยจัดทํา
ความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน ได้มีการจัดทําแผนที่ความคิด (Mapping) ในการพัฒนาห้องสมุดความรู้กินได้ที่
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกรรมการสภาสถาบัน (นายอุดร ตันติสุนทร) ที่จะทํา
ห้องสมุดที่เป็นนวัตกรรม เป็นห้องสมุดที่มีเน้ือหาความรู้สําหรับการประกอบอาชีพแบบเบ็ดเสร็จที่เข้าใจง่ายและ
เน้ือหาครบถ้วน ทันสมัย ตลอดจนแนวคิดในการศึกษาพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มี
อุทยานการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจจะประสานขอใช้พ้ืนที่ของอุทยานการเรียนรู้ได้ ดังน้ัน 
เห็นควรให้มีการศึกษาพ้ืนที่ความร่วมมือพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ
กับวิทยาลัยชุมชนตาก และพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมกับดําเนินการพัฒนานักจัดการความรู้ควบคู่กันไป
ด้วย 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้มีการศึกษาพื้นที่ความร่วมมือพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้และองค์ความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพกับวิทยาลัยชุมชนตาก และพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมกับ
ดําเนินการพัฒนานักจัดการความรู้ควบคู่กันไปด้วย 
 
วาระที่ ๑.2.3  เรื่อง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 - ถอนวาระ – 
 
วาระที่ ๑.2.4  เรื่อง การรับทราบรายชื่อประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว น่าน หนองบัวลําภู และแพร่ 

สรุปเรื่อง 
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว น่าน หนองบัวลําภู 
และแพร่  เรียบร้อยแล้ว  

๒. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๕ วรรคสาม ได้กําหนดให้
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตามวรรคหน่ึงเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงและเสนอต่อ
สภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานสภาวิทยาลัย 

3. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว น่าน หนองบัวลําภู และแพร่ ได้จัดประชุมผู้ได้รับการสรรหาเป็น
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมได้มีมติเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ
คนหน่ึง เพ่ือเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

 
 
 
 
 

 



 

วิทยาลัยชุมชน รายชื่อผูท้รงคณุวุฒทิีเ่สนอตอ่สภาสถาบนัเพื่อแต่งตัง้
เป็นประธานสภาวิทยาลัยชมุชน 

สระแก้ว นายศานิตย์ นาคสุขศรี   
น่าน นายเสรี พิมพ์มาศ 
หนองบัวลําภู นายนพพร โฆสิระโยธิน 
แพร่ นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2559 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนคร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันจันทร์ที่  7 
พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2559  
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕9 โดยขอแก้ไข ดังน้ี 

1. หน้าที่ 36 บรรทัดที่ 9  
ข้อความเดิม “(3) เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย การเลือกกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนซ่ึงเป็นผู้แทนจากประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนให้ดําเนินการหลังจากสรรหาสภา
วิทยาลัยชุมชนคณะใหม่แล้วเสร็จ” 

 แก้ไขเป็น “(3) เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย การเลือกกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนจากประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้
ดําเนินการหลังจากสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนชุดใหม่แล้วเสร็จ” 

2. หน้าที่ 39 บรรทัดที่ 11  
ข้อความเดิม “ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังน้ี  
๑. (ร่าง) กรอบพันธกิจการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒. รายละเอียดพันธกิจด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการจัดทําเป็นประกาศสภาสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพ่ือให้
วิทยาลัยชุมชนสามารถนําไปจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป” 
 แก้ไขเป็น “ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 
 1. (ร่าง) กรอบพันธกิจการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 2. รายละเอียดพันธกิจด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
ตามผลการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการจัดทําเป็นประกาศ
สภาสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนสามารถนําไปจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานต่อไป” 

3. หน้าที่ 42 บรรทัดที่ 30  
ข้อความเดิม “มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทาบทาม แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทําหน้าที่กรรมการสรรหาสภาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร” 



 

แก้ไขเป็น “มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทาบทาม แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับการทํางานชุมชน เพ่ือทําหน้าที่กรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร” 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
วาระที่ 3.1  เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเก่ียวกับการดําเนินงานใน
เรื่องต่างๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอรายงานผล 
การดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

นายกสภาสถาบันได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกรณีที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติชะลอ
การเห็นชอบการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ออกไปก่อนจนกว่าผลการตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารการ
ยืมเงินระหว่างผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่านกับประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านจะแล้วเสร็จน้ัน ขณะน้ีอยู่
ระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ซึ่งได้รับรายงานในเบ้ืองต้นว่า
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้นําเงินคืนวิทยาลัยชุมชนเรียบร้อยแล้ว 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง แนวปฏิบัติวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
    - ถอนวาระ -  
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 

  สรุปเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

และที่ ๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย์ โดยมีนายศักด์ิสิทธ์ิ เฉลิมวงศาเวช เป็นประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ได้พิจารณาผลจากการนําเสนอวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ จากคุณสมบัติ ๕ ด้าน คือ ด้าน
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ด้านพฤติกรรม ด้านประสบการณ์ ด้านวิชาการ และด้านการบริหาร รวมท้ังการสืบ
ประวัติเชิงลึก ด้านประวัติส่วนตัว เช่น บุคลิกลักษณะ ความซื่อสัตย์ ประวัติครอบครัว ด้านประวัติการศึกษา ด้าน
ประสบการณ์การทํางาน เป็นต้น แล้วมีมติเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ อายุ ๖๓ ปี (ข้าราชการ
บํานาญ) คุณวุฒิ กศ.บ. สังคมศึกษา ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย์ 

2. ความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดว่า
ผู้อํานวยการสถาบันต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่ง
สภาสถาบันรับรอง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ นันท์  รามฤทธ์ิ จบการศึกษาในแต่ละระดับซึ่งมีหน่วยงาน 
ที่รับรองแล้ว ดังน้ี 

(๑) คุณวุฒิการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน สํานักงาน ก.พ. ได้รับรองหลักสูตรแล้ว  



 

(๒) คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สํานักงาน ก.พ. ได้รับรองหลักสูตรแล้ว  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังผู้ ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ นันท์ รามฤทธ์ิ ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
 
วาระที่ 4.3  เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสบิวัน 

สรุปเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ พิจารณามีมติให้ผู้ที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนจัดทํา
สัญญาจ้างการปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ซึ่งความในข้อ ๑๓ ของสัญญาจ้างดังกล่าว
กําหนดว่าผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด  

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะทํางานซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษาของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และผู้อํานวยการกองในสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือดําเนินการเสนอ 
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นเวลาหน่ึงร้อย 
แปดสิบวันแล้ว  

3. คณะทํางานฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เพ่ือจัดทําร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน โดยรายละเอียดของ
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน รวมทั้งแบบประเมิน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นําเสนอที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังน้ี 
 

1. ประเด็นการปรับแก้ 
แบบรายการประเมินฯ ข้อเสนอในการปรบัปรุงแก้ไข 

1. ภาวะผู้นํา 
    1.๑ การบริหารงานภายในองค์กร 
         1) การบริหารงานบุคลากร 
         2) การบริหารการเงินและงบประมาณ 
         3 ) การบริหารงาน วิชาการและการจัด
การศึกษา 
         4 ) การพัฒนาองค์ กรให้ สอดคล้ องกับ
หลักการ ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชน 

1. สมรรถนะในการบริหารงาน 
    1.๑ การบริหารงานภายในองค์กร 
         1) การบริหารงานบุคลากร 
             1.1 มีเทคนิคและวิธีการในการจัดบุคลากรให้
เหมาะสมกับงาน 
             1.2 มีการสร้างขวัญ  กําลังใจ และพัฒนา
บุคลากร 
             1.3 มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพงาน 
              1.4 มีวิธีการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรมี
เป้าหมายร่วมกัน 



 

แบบรายการประเมินฯ ข้อเสนอในการปรบัปรุงแก้ไข 
              1.5 มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
อย่างเหมาะสม 
              1.6 มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบตาม
ภารกิจ 
              1.7 มีกระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
              1.8 มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนํา
แผนไปสู่การปฏิบัติ 
               1 .9  มี ก ารป ระส าน ค วาม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และท้องถิ่น ในการ
ขับเคลื่อนแผนให้ประสบความสําเร็จ 
               1.10 มีกลไกการบริหารกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
               1.11 มีกระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัติ 
               1.12 การกํากับ ติดตามแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ 
         2) การบริหารการเงินและงบประมาณ 
         3) การบริหารงานวิชาการและการจัดการศึกษา 
         4) การพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับหลักการ 
ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชน 
        5) ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 

๑.๒ การทาํงานร่วมกบัสภาวิทยาลัยชุมชน 
      5) นํานโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ไปสู่การปฏิบัติ 
      6) รับผิดชอบงานและปฏิบัติตามมติของสภา
วิทยาลัยชุมชน 
      7) ร่วมมือกับสภาวิทยาลัยชุมชนในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 

๑.๒ การทาํงานร่วมกบัสภาวิทยาลัยชุมชน 
       6) นํานโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปสู่
การปฏิบัติ 
       7) รับผิดชอบงานและปฏิบั ติตามมติของสภา
วิทยาลัยชุมชน 
       8) ร่วมมือกับสภาวิทยาลัยชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 
 

๑.๓ การทํางานร่วมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
      8) การนํานโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มาเป็นหลักการในการบริหารงาน 
      9 ) การให้ความร่วมมื อ ในการขับ เคลื่ อน
แผนงานไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
      10) จัดระบบการรายงานผลงานตามที่สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนตามกําหนด 

๑.๓ การทํางานร่วมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
      9) การนํานโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมาเป็น
หลักการในการบริหารงาน 
      10) การให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนงาน
ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
      11) จัดระบบการรายงานผลงานตามที่สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนตามกําหนด 

๑.๔ มนษุยสัมพนัธ์และการสร้างเครือขา่ย 
      11) มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์และ

๑.๔ มนษุยสัมพนัธ์และการสร้างเครือขา่ย 
      12) มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์และประสานงาน



 

แบบรายการประเมินฯ ข้อเสนอในการปรบัปรุงแก้ไข 
ประสานงานให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน 
      12) มแีนวทาง/ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เป็น
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา 
      13) ปฏิบัติตนเหมาะสมและอุทิศเวลาต่อ
ส่วนรวมเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้ งภายในและ
ภายนอก 

ให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน 
      13) มแีนวทาง/ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เป็น
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา 
      14) ปฏิบัติตนเหมาะสมและอุทิศเวลาต่อส่วนรวม
เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งภายในและภายนอก 

2. กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ 2. ธรรมาธิบาลในการบริหารงาน 
 
2. ประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

2.1 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีผลการประเมิน 
ไม่ตํ่ากว่า “ระดับดี” หรือได้คะแนนประเมินเท่ากับ 3.00 โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนต่อไป กรณีที่ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ให้พ้นจากตําแหน่ง 

2.2 ควรกําหนดผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นค่าระดับ
คะแนน 5 ระดับ  

2.3 ควรระบุในสัญญาจ้างด้วยว่า “ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ตามแบบประเมินที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด ทั้งน้ี
คณะกรรมการประเมินอาจสืบหาข้อมูลจากบุคคลรอบข้าง เช่น สภาวิทยาลัยชุมชน ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนราชการ
และชุมชนในจังหวัด เป็นต้น เพ่ือนํามาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน โดยต้องดําเนินการและเสนอผลการประเมิน
ต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน  

      ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในกําหนดตามวรรคหน่ึง ให้
คณะกรรมการเสนอขอขยายเวลาการประเมินต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอีกสามสิบวัน”  

2.4 เมื่อผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนได้รับแต่งต้ังครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็น
เวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ให้จัดทําเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย  

(1)  ความคิดริเริ่มในการบริหารงานวิทยาลัยชุมชน/แผนดําเนินงาน 
(2)  การขับเคล่ือนแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ

สรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
(3)  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของวิทยาลัยชุมชน และภาระงานที่ต้องทําตลอด

วาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
2.5 ให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย  
(1)  ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เป็นประธานกรรมการ 
(2)  ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย จํานวนหน่ึงคน  เป็นกรรมการ  
(3)  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  เป็นกรรมการ 
(4)  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน  เป็นกรรมการ  



 

(5)  ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จํานวนหน่ึงคน
เป็นกรรมการ 

(6)  ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ 
 โดยผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบัน

จํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
2.6 ให้ปรับปรุงแบบประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ให้

สอดคล้องกับสัญญาจ้างของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  
 

มติ ที่ประชุมมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวันตามข้อเสนอแนะของ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  และเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 
วาระที่ 4.4  เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สระแก้ว  
                             สงขลา และยโสธร 

 สรุปเรื่อง 
1. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๔๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งต้ัง

คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน
คณะกรรมการ 

๒. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมีนายชุมพล พรประภา เป็นประธานคณะกรรมการ 

๓. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๕๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยมีนายพงษ์ เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  
เป็นประธานคณะกรรมการ 

๔. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยมีนางสีลาภรณ์ บัวสาย เป็นประธาน
คณะกรรมการ 

5. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
กําหนดให้ “การสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังจากสภาสถาบัน” แต่เน่ืองจากในการดําเนินการคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน แต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก ทําให้ไม่สามารถจัดประชุมเพ่ือดําเนินการสรรหาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ จึงขอความเห็นชอบเพ่ือให้ขยายเวลาในการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สระแก้ว สงขลา ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และยโสธร ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2560 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สระแก้ว
สงขลา ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และยโสธร ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 



 

 ๒. เห็นชอบการรับรองประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สระแก้ว สงขลา และยโสธร 
   
วาระที่ 4.5  เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตาก 
                             สมุทรสาคร ตราด อุทัยธานี และบรุีรัมย์ 

สรุปเรื่อง 
   ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙  
ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตาก สมุทรสาคร ตราด อุทัยธานี และบุรีรัมย์ โดย
คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก ผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ตาก สมุทรสาคร ตราด อุทัยธานี และบุรีรัมย์ เรียบร้อยแล้ว และฝ่ายเลขานุการได้นําเสนอต่อที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 

๑. วิทยาลัยชุมชนสงขลา  มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๑๒ คน รวมท้ังผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาเดิม จํานวน ๘ คน  

๒. วิทยาลัยชุมชนตาก มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๑๒ คน รวมทั้งผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตากเดิม จํานวน ๕  คน  

๓. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๑๒ คน รวมท้ังผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเดิม จํานวน ๙  คน  

๔. วิทยาลัยชุมชนตราด มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๑๒ คน รวมท้ังผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเดิม จํานวน ๙  คน  

๕. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๑๒ คน รวมท้ังผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเดิม จํานวน ๕  คน  

๖. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน 12 คน รวมท้ังผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เดิม จํานวน 8 คน 

การพิจารณา 
 ผู้แทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัย
ชุมชนได้เสนอปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี  

๑. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกินเจ็ด
คน ซึ่งในจํานวนน้ีจะต้องแต่งต้ังจากภาคเอกชนจํานวนไม่น้อยกว่าสี่คน ในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ ไม่ได้
นิยามคําว่า “ภาคเอกชน” ซึ่งคําว่าภาคเอกชนไม่ใช่เฉพาะคนที่ทํางานเอกชนแต่ว่าจะต้องเป็นตัวแทนของ
หน่วยงานภาคเอกชนหรือประชาสังคม ซึ่งในส่วนของวิทยาลัยชุมชนมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ประกอบกับผู้สมัคร
เองก็ไม่ได้ระบุความเป็นกรรมการของหน่วยงานภาคเอกชน แต่จะระบุเป็นผู้จัดการ เจ้าของธุรกิจ ทําให้ต้องหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม และขยายระยะเวลาการสรรหาออกไป                                                                                        

๒. วิทยาลัยชุมชนยังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการจัดทําบัญชีผู้มีศักยภาพในการ
ทํางานร่วมกับวิทยาลัยชุมชน ซึ่งในแต่ละปีวิทยาลัยชมชนมีการมอบโล่ให้กับผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําคุณประโยชน์



 

ให้แก่วิทยาลัยชุมชนจํานวนมากแต่ไม่ปรากฏรายช่ือในบัญชีผู้มีศักยภาพ   และในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน
บางวิทยาลัยชุมชนไม่ประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีศักยภาพ หรือประกาศรายช่ือเฉพาะผู้ที่เข้ารับการสรรหาเท่าน้ัน  
ดังน้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรช้ีแจง สร้างความเข้าใจให้วิทยาลัยชุมชนเห็นถึงความสําคัญ ของบัญชีผู้มี
ศักยภาพในการทํางานร่วมกับวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจะเป็นเครือข่ายที่จะช่วยในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนในด้านต่าง ๆ 
ต่อไป 

๓. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดการได้มาของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 
สภาวิทยาลัยชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิมี 2 วิธีก็คือ (๑) รับสมัคร และ (๒) การเสนอช่ือ โดยในการเสนอช่ือผู้รับรอง
จะต้องเป็นกรรมการสภาสถาบัน สภาวิทยาลัย หรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานที่เสนอช่ือ แต่ในบาง
วิทยาลัยผู้รับรองเป็นบุคลากรในวิทยาลัยชุมชน ทําให้แบบเสนอช่ือไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ 

๔. ในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี นายสุวรรณ  รณหงษา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัยไม่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนอุทัยธานี มีผลให้ต้องดําเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัยต่อไป 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑ . เห็นชอบรายช่ือผู้ ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา  ตาก 
สมุทรสาคร ตราด อุทัยธานี และบุรีรัมย์ และให้กรรมการที่ได้รับความเห็นชอบไปดําเนินการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงและเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนต่อไป 
 ๒. เมื่อดําเนินการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน และเลือกประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแล้วเสร็จ 
ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดให้มีการประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก
ผู้แทนจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการสภาสถาบันต่อไป 
 
วาระที่ 4.6  เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแต่งต้ัง 
                             จากบุคคลภายนอกสถาบัน 
  สรุปเรื่อง 

1. ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน  เพ่ือดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมและการ
ดําเนินงานของสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งมีนายถนอม อินทรกําเนิด เป็นประธาน
กรรมการ น้ัน  

2. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก
สถาบัน  ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๑๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ศึกษาพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เก่ียวข้องกับสภาวิชาการใน มาตรา ๒๐ และ ๒๑ แล้วพบว่า ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของ 
สภาวิชาการไว้อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านการวางนโยบายและแผนทางด้านวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานการเรียน 
การสอน และการประเมินผล การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังการพิจารณาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ   
ดังรายละเอียดดังน้ี 



 

(๑) เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน 
(๒) เสนอเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผล

การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภาสถาบัน 
(๓) ส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย และความต้องการ

ของท้องถิ่นและชุมชน   
(๔) ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทาง

วิชาการต่อสภาสถาบัน 
(๕) เสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน การปรับปรุง และ 

การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
(๖) เสนอแนะการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูง หรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมทั้งยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม 
(๗) พิจารณาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือเสนอสภาสถาบัน 
(๘) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นใน

เรื่องหน่ึงเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 
แต่เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน ตาม
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและ
การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔(๓) ที่กําหนดไว้ว่า “กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบันต้อง
สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาชั้นใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรอง หรือเป็น
ผู้ที่ประสบความสําเร็จจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  หรือด้านอ่ืน ๆ”   ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าคุณสมบัติที่กําหนดไว้ ยังไม่สอดคล้องหรือบ่งบอกว่า
สามารถปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ได้  จึงได้พิจารณาคุณสมบัติที่จําเป็นเพ่ิมเติม ดังต่อไปน้ี  

(๑)  ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการที่ เก่ียวกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  
มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ ธุรกิจ อุตสาหกรรม สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม การอาชีพและเทคโนโลยี การเกษตรเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในท้องถิ่น เป็นต้น 

(๒)  ผลงานวิชาการตามข้อ (๑) ต้องเป็นผลงานที่เกิดประโยชน์ เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ และ
ได้รับการยอมรับ 

(๓)  ไม่มีความบกพร่องทางจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(๔)  และอ่ืนๆ 

 การพจิารณา 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน แล้วมีความคิดเห็นสรุปได้ดังน้ี 
๑. การดําเนินการสรรหาสภาวิชาการครั้งน้ีเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน เน่ืองจาก

วิทยาลัยชุมชนไม่มีสภาวิชาการเป็นระยะเวลานานมากแล้ว  หากไปปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติเพ่ิมเติมในข้อบังคับ 
จะทําให้เกิดความล่าช้า ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอให้กําหนดเพ่ิมเติม เป็นการขยายความคุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการ
ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงานของ 



 

สภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔(๓) จึงไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับดังกล่าว  ดังน้ัน ที่ประชุมจึงมอบให้
คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมเอง โดยใช้อํานาจตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 
สภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐  

๒. เห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดคุณสมบัติกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบันเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(๑) ต้ อ งสํ า เร็จการศึ กษ าไม่ ตํ่ าก ว่าปริญญ าช้ัน ใด ช้ันห น่ึ งหรือ เที ยบ เท่ าจาก
สถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรอง หรือเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้มี
ประสบการณ์ด้านการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือด้านอ่ืน ๆ 

(๒) ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการที่เก่ียวกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  
หรือมีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ ธุรกิจ อุตสาหกรรม สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม การอาชีพและเทคโนโลยี การเกษตร เพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓) ผลงานวิชาการตามข้อ (๒) ต้องเป็นผลงานที่เกิดประโยชน์ เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ 
และได้รับการยอมรับ 

(๔) ไม่มีความบกพร่องทางจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. เมื่อดําเนินการสรรหาสภาวิชาการแล้วเสร็จ ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรวบรวมปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน เสนอคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน กําหนดคุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเพ่ิมเติมตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้เร่งดําเนินการสรรหาสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๒. เมื่อดําเนินการสรรหาสภาวิชาการแล้วเสร็จ ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรวบรวมปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน เสนอคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่อไป 
 
วาระที่ 4.7  เรื่อง การเลือกผู้แทนกรรมการสภาสถาบนัเพื่อเปน็กรรมการสภาวิชาการ 

  สรปุเรื่อง 
๑. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 20 ได้กําหนดให้มีสภาวิชาการ 

ประกอบด้วย (1) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู้ อํานวยการสถาบัน (2) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในและภายนอกสถาบัน โดยจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ออกข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ และ 



 

การประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้ในการสรรหา 
สภาวิชาการ 

๓. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระ
การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงานของ 
สภาวิชาการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ ๔  และข้อ ๑๑ ได้กําหนดดังน้ี  

“ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันแต่งต้ังสภาวิชาการ จํานวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการสถาบัน 

  (๒) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายในสถาบัน ผู้แทน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยจํานวนหน่ึงคน ผู้แทนผู้สอนประจําจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ  

(๓) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบันซึ่งต้องสําเร็จ
การศึกษาไม่ ตํ่ากว่าปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่ าจากสถาบันการศึกษาซึ่ งสภาสถาบันรับรอง  
หรือ เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือด้านอ่ืน ๆ จํานวนไม่เกินแปดคน ในจํานวนนี้ให้มีผู้แทนกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนหน่ึงคน   
  ให้กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) และ (๓) เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม 
(๓) คนหน่ึงเป็นประธานสภาวิชาการ 
   ให้สภาสถาบันโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการสถาบันแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันคน
หน่ึงเป็นเลขานุการ ทั้งน้ี อาจแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถาบันจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็
ได้” 
 “ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานสภาสถาบันจัดให้มีการประชุมสภาสถาบัน เพ่ือเลือกผู้แทน
กรรมการสภาสถาบันจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยวิธีลงคะแนนลับ 

 ให้สํานักงานสถาบันรายงานผลการเลือกผู้แทนกรรมการสภาสถาบันต่อสภาสถาบันเพ่ือ
แต่งต้ังต่อไป” 
  4.  สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเลือกกรรมการสภาสถาบันจํานวนหน่ึง
คน เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยวิธีลงคะแนนลับ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันจํานวน
หน่ึงคน เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยวิธีลงคะแนนลับ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานสภาสถาบันเพ่ือ
แต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๘   เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 กรณี       

      เร่งด่วนของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน และสตูล  
 สรุปเรื่อง   

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง แล้วมีมติให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยให้นําเสนอแผนการใช้จ่ายเงิน
รายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือกลั่นกรอง ก่อนนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอนุมัติต่อไป  



 

2. เพ่ือให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งแต่งต้ังขึ้นตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุน ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทําระเบียบ แนวทาง/หลักเกณฑ์ 
การใช้จ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน โดยได้ประชุมคณะทํางานที่เก่ียวข้องเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งคาดว่า
ระเบียบ แนวทาง/หลักเกณฑ์ ดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และจะนําระเบียบ แนวทาง/
หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้พิจารณาแผนการใช้การใช้จ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอท่ีประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนในการประชุมคร้ังถัดไป  

3. เน่ืองจากมีวิทยาลัยชุมชน จํานวน 4 แห่ง ที่มีกิจกรรมเร่งด่วนที่ได้ดําเนินการไปแล้วและยัง
ไม่ได้เบิกจ่ายตามแผน สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดดังกล่าว และ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินการตามระเบียบราชการ จึงมีความจําเป็นต้องเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้
วิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง ใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีจําเป็นเร่งด่วน โดย
เป็นกิจกรรมที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณได้ตามอัตราที่กําหนดของทางราชการในบางรายการ รวมวงเงินทั้งสิ้น จํานวน 1,216,555 บาท  
(หน่ึงล้านสองแสนหน่ึงหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ดังรายละเอียดและเหตุผลความจําเป็นที่ได้นําเสนอต่อ
ที่ประชุมแล้ว 

 การพจิารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕60 กรณีเร่งด่วนของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน และสตูล ดังน้ี  
1. การออกแบบงานก่อสร้างของส่วนราชการจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการขอต้ัง

งบประมาณ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการดําเนินการประกอบการพิจารณา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้เป็นค่าออกแบบงานก่อสร้าง ดังน้ัน จึงเห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้
สถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาเหตุผลความจําเป็น และคํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ของการ
ก่อสร้างตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่เพ่ิมเติมทั้งค่าออกแบบ และลักษณะการใช้งาน เช่น มีขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
และเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น  

2. ควรเสนอให้เห็นตัวเลขการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับเงินรายได้คงเหลือ
ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60 กรณีเร่งด่วน ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน และสตูล รวมวงเงินทั้งสิ้น จํานวน 
1,216,555 บาท (หน่ึงล้านสองแสนหน่ึงหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ดังน้ี 

1. กิจกรรมพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา  
2556 - 2558 ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 351,657 บาท 

2. กิจกรรมกีฬาวิทยาลัยชุมชนเกมส์ (กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์) ของวิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย์ วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 150,940 บาท 

3. ค่าออกแบบงานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วงเงินทั้งสิ้น 
จํานวน 213,958 บาท  

4. ค่าออกแบบงานก่อสร้าง ของวิทยาลัยชุมชนสตูล วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 500,000 บาท  



 

วาระที่ 4.9  เรื่อง การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
มีมติให้นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเห็นชอบให้มี 
การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 3 คน โดยให้แต่งต้ังจากบุคคลที่มาจากภายนอก
ราชการจํานวน 1 คน และแต่งต้ังบุคคลที่มาจากข้าราชการจํานวน 2 คน 
 อาศัยพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๓ วรรคสี่ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

(1)  นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล บุคคลที่มาจากภายนอกราชการ แต่งต้ังโดยอาศัยอํานาจ
มาตรา 6 มาตรา 18(8) มาตรา 2๓ วรรคสี่ มาตรา 26 และมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558  

(2)  นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และ (3) นางสาววรรณี สิงห์โตนาท บุคคลท่ีมาจากข้าราชการ
แต่งต้ังโดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง และวรรคสาม 

 การพจิารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งต้ังรองผู้ อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว โดยมี

ข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑ . ด้วยภารกิจของผู้ อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีปริมาณมาก จึงเห็นควรให้มี 
การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งในกรณี (๑) นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล มีคุณสมบัติครบตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 (๒) กรณี นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และ (๓) นางสาววรรณี   
สิงห์โตนาท ซึ่งเคยทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนมาก่อน  
จึงแต่งต้ังโดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๖ วรรคสอง และวรรคสาม 

๒. มาตรา ๔๖ วรรคสอง “ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ อธิบดีจะแต่งต้ังข้าราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการต้ังแต่ตําแหน่ง
หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้” ดังน้ัน เห็นควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบ
คุณสมบัติของข้าราชการที่ เสนอแต่งต้ังเป็นรองผู้อํานวยการสถาบันทั้งสองราย จากสํานักงาน ก.พ. หรือ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พร้อมทั้งขอให้นางสาววรรณี  สิงห์โตนาท มาช่วย
ราชการที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปพลางก่อน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบแต่งต้ัง นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล เป็นรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปตรวจสอบคุณสมบัติของ (๑) นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ และ 

(๒) นางสาววรรณี  สิงห์โตนาท จากสํานักงาน ก.พ. หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ทั้งน้ีอาจขอให้นางสาววรรณี  สิงห์โตนาท มาช่วยราชการที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปพลางก่อน   
 
 
 
 
 



 

วาระที่ 4.10  เรื่อง (รา่ง) บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง 
                                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชกับสถาบนัวิทยาลยัชุมชน   
  สรุปเรื่อง 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 20 
แห่งและผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลําปาง ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือ
ประสานความร่วมมือทางวิชาการและประสานทรัพยากรในการจัดการศึกษาไปอย่างต่อเน่ือง มีคุณภาพ และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลําปาง  

2. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนและรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ
ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10 แห่ง ได้มีการ
ประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางความร่วมมือในการรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชน 
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช  เมื่อ วันที่  7 เมษายน  2559  
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์สร้างความเข้าใจในการทํ าความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาต่อยอดและคู่ ขนานระห ว่า’
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวิทยาลัยชุมชนนําร่อง 7 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนตาก 
วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ในปี พ.ศ. 2559 รวมท้ังได้ร่วมกันจัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  และมี
กําหนดลงนามความร่วมมือกันในวันที่  19 ธันวาคม 2559 (เลื่อนไปเป็นเดือนมกราคม 2560) ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีสาระสําคัญของ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ ดังรายละเอียดที่ได้นําเสนอต่อที่
ประชุมแล้ว 

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้เป็นไปตามอํานาจของสภาสถาบัน ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 18 (4) และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ
ดําเนินการจัดการศึกษาและการยกเลกิการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ และสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2559 ข้อ 6 จึงเสนอ (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ต่อที่ประชุมพิจารณา และเห็นชอบให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฯ ต่อไป  

 
การพิจารณา 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัด

การศึกษาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชจะมีความแตกต่างจากระบบ 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ซึ่งจะเป็นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังน้ัน วิทยาลัย
ชุ มชน  ค วรมี ระบบ ดู แ ล ช่ วย เห ลื อ นั ก ศึ ก ษ า  โด ย กํ าหน ด ใน บั นทึ ก ข้ อ ตกล งค วาม ร่ วม มื อ ฯ  ให้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาสอนเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน โดยกําหนดให้ใช้สถานที่ของวิทยาลัยชุมชน
ในการสอน  



 

2. มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานเพื่อทําความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ เช่น มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานเพ่ือทําความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ เช่น มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

3. มอบให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการและการจัดการศึกษาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
เลิกประชุมเวลา ๑2.3๐ น.  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ 
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร  
ผู้จดรายงานการประชุม 
 

นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูต้รวจรายงานการประชุม 


