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 รายงานการประชุม 

สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 5/๒๕61 

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม ๒๕61 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(นายสุภัทร บุญส่ง แทน) 
3. นายชุมพล พรประภา   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
8. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

(นายสุพจน์ จิตรเพ็ชร์ แทน) 
9. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา แทน) 
10. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

  (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์   
  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน) 

11. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ    กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 
13. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
14. นายพล เสาะสุวรรณ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
15. นายเจริญชัย วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
17. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายอุดร ตันติสุนทร   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
4. นายสุรพล โอภาสเสถียร   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
 
 



๒ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นางชนิกา นํ้าเพชร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
6. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. นางสาวณัฐิกา เจยาคม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
วาระที ่1.1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง ความก้าวหน้าการเสนอขอแก้ไขพระราชบญัญัติสถาบันวิทยาลยัชุมชน พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  
จากเดิม “ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้” แก้ไขเป็น  
“ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้” เพ่ือเป็นไปตามหลักสากลทั่วไปของการตรากฎหมาย ในการดํารงตําแหน่งของ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดการดํารงตําแหน่งไว้ไม่ให้ดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันและเพ่ือ
ความเหมาะสมการบริหารงาน ป้องกันมิให้เกิดการผูกขาดใช้อํานาจทางการบริหารเช่นเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ขณะนี้เรื่องอยู่ที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งจะนําเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.1.2 เรื่อง ความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ..... 

ประธานแจ้งว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์อุดม คชนิทร์) ได้
ประชุมคณะทํางานจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ 
๑) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา ๓) ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ  
ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้นําร่างกฎหมาย ๓ ฉบับไปเผยแพร่ทางเว็บไซด์เพ่ือเปิดรับฟัง



๓ 

 
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยจะได้รวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ และ
เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษาต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.1.3 เรื่อง การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ 

ประธานแจ้งว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีกําหนดนัดประชุมหารือร่วมกับจังหวัดที่ขอจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชนใหม่เพ่ือช้ีแจงแนวทางการดําเนินการเตรียมการจัดต้ังวิทยาลัยขุมชน โดยมี นายกสภาสถาบัน 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เดินทางไป
ร่วมประชุมในวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
สุโขทัย สําหรับจังหวัดชุมพรจะดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.1.๔ เรื่อง การเตรยีมความพร้อมการใช้ระบบ e-meeting 

ประธานแจ้งว่า เพ่ือเป็นการเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ e-meeting 
และประหยัดทรัพยากร จึงขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานกรรมการทุกท่านแจ้งความประสงค์ในการรับ
เอกสารระเบียบวาระการประชุมรูปแบบ Electronic file หรือ แบบเอกสารรูปเล่ม ทั้งน้ี ให้ลดการผลิตเอกสาร
ประกอบวาระที่ เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม โดยให้ใช้ Electronic file แทน และขอให้เริ่มต้ังแต่ 
การประชุมครั้งถัดไป 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่1.2 เรื่องทีเ่ลขานกุารแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1  เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลยัชุมชนในชว่งเดือน 

      เมษายน – พฤษภาคม 2561 

  สรปุเรื่อง 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในช่วง
เดือนเมษายน – พฤษภาคม ดังน้ี 

๑. งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครบรอบ ๓ ปี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2561 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีพิธีทําบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และพิธีรดนํ้าขอพรเนื่องใน 
วันสงกรานต์ เพ่ือความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 

๒. การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2561 และการตรวจเย่ียม
การดําเนินงานการจัดการศึกษาตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
และหลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากใบสักฯ และโครงการ
การบริหารจัดการขยะฯ 

 
 



๔ 

 
๓. งานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี  

๓.๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดขึ้นเพ่ือให้หัวหน้าโครงการ
นําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือนําไปพัฒนางานวิจัย ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพฯ 

๓.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน : ปฏิบัติธรรมนําชีวิต 
จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม ความสามัคคี และปรับเปลี่ยนทัศนคตินําไปใช้ในการปฏิบัติงาน การดํารงชีวิตให้มี
ความสุข เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

๔. วิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัด
ภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั้ง 7 แห่ง และ 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ อาทิ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน  
การออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีจากวัสดุท้องถิ่นสไตล์ภาคใต้ เป็นต้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2561 
ณ สวนสาธารณะสนามช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.2  เรื่อง รายงานผลการประชุมหารือการจัดการศึกษาปฐมวัยกับสถานศกึษา/หน่วยงาน    

      ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

  สรปุเรื่อง 
1. ด้วยบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๑๐ คน ได้ ประชุมหารือการจัดการศึกษา

ปฐมวัยกับสถานศึกษา/หน่วยงานของสาธารณรัฐสิงคโปร์  ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2561  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีท่านสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นหัวหน้าคณะ   

2. บัดน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําสรุปรายงานผลการประชุมหารือการจัดการศึกษา
ปฐมวัยกับสถานศึกษา/หน่วยงานของสาธารณรัฐสิงคโปร์เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปจุดเด่นของหน่วยงาน/องค์กรที่
คณะได้ร่วมหารือและศึกษาสถานการณ์ด้านปฐมวัย ดังน้ี 

2.1 Central Public Library เป็นห้องสมุดประชาชน ที่ต้ังอยู่ช้ันใต้ดินอาคารเดียวกับ
หอสมุดแห่งชาติ เป็นห้องสมุดที่บุคคลสําคัญของโลกมักจะไปเยือน อาทิ สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ จุดเด่น
ของห้องสมุดแห่งน้ี คือ มีพ้ืนที่เด็กเล็ก ซึ่งมี My Tree House เป็นห้องสมุดเด็กเล็กแห่งแรกของโลกที่เป็น
ห้องสมุดสีเขียว คือ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

2.2 ห้องสมุด Library@Chinatown ดําเนินการโดยใช้อาสาสมัครเป็นหลัก มี
พนักงานประจํา คือ ผู้จัดการห้องสมุดเพียงคนเดียวที่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กร เป็นห้องสมุดแห่งแรกที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ เน้นเน้ือหาด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศจีน  

2.3 E – Bridge Pre-School  เป็นตัวอย่างของผู้จัดบริการดูแล พัฒนาและจัดการ
เรียนรู้ก่อนวัยเรียนขนาดใหญ่ จุดเด่นของ E-Bridge Pre-School เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับ 
เด็กปฐมวัย ซึ่งเน้น Inquiry-based and child-centred curriculum 

2.4 Early Childhood Development Agency (ECDA) เป็นองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่
ในการกํากับดูแล ทั้งเป็นผู้ออกใบอนุญาต หรือเพิกถอนการจัดต้ังศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล กําหนด



๕ 

 
มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับการปฐมวัย ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบ การประกันคุณภาพ  
การจัดสรรเงินอุดหนุนเก่ียวกับการพัฒนา ดูแลเด็กปฐมวัย  

2.5 Ngee Ann Polytechnic เป็นหน่ึงในวิทยาลัยอาชีวะที่เปิดสอนหลักสูตรด้านน้ี 
มุ่งเน้นสมรรถนะการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีอาจารย์ผู้เช่ียวชาญจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีห้องฝึกปฏิบัติการด้านการดูแลเด็กปฐมวัยต้ังแต่วัยทารก 
ห้องปฏิบัติการด้านโภชนาการ ห้องปฏิบัติการกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติใน
รายวิชา 

3. สําหรับแนวคิดที่ได้จากการประชุมหารือกับหน่วยงาน/องค์กรของสาธารณรัฐสิงคโปร์  
ที่เสนอแนะให้มีการนําไปปฏิบัติในการปรับปรุงการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชน สรุปได้ดังน้ี 

3.1 การพัฒนาหลักสูตรด้านการศึกษาปฐมวัย เสนอแนะให้มีการแบ่งออกเป็นระดับ 
3.1.1 ประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กเล็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี 
3.1.2 ประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี  
3.1.3 ประกาศนียบัตรผู้บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรลักษณะบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนโดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม 

3.3 พัฒนาหรือส่งเสริมให้มีความพร้อมในการจัดศูนย์ปฏิบัติการห้องเรียนเสมือนจริงที่
มีสื่ออุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติด้านปฐมวัย เช่น ห้องฝึกปฏิบัติด้านโภชนาการ ห้องกิจกรรมเคลื่อนไหว 

3.4 บุคลากรอาจารย์ประจําด้านการศึกษาปฐมวัย ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนยังมี
จํานวนน้อย ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรที่มีอยู่พัฒนาทักษะความเช่ียวชาญมากย่ิงขึ้น 

3.5 สร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานด้านการศึกษาปฐมวัยในระดับต่าง ๆ เพ่ือระดม
ทรัพยากรความช่วยเหลือในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง การดําเนนิการทางวินัยข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาของวิทยาลยัชุมชนน่าน  

     (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561  
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10 
เมษายน 2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
4/2561  
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 
 



๖ 

 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัย ชุมชน  ไ ด้มีการประชุมพิจารณาและมีมติ เ ก่ียวกับ 
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ น้ัน  

ที่ประชุมได้สอบถามความก้าวหน้าของการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
โดยผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จํานวน ๔ หลักสูตร ดังน้ี ๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๒)หลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา Digital marketing ๔) หลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยจะแล้วเสร็จและนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาได้ใน 
การประชุมครั้งต่อไป 

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายสุภัทร บุญส่ง) แจ้งเพ่ิมเติมว่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์อุดม คชินทร์) มีนโยบายให้สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาใ ช้ระบบ  Digital ในการ รับทราบ/การใ ห้ความเห็นชอบหรืออนุมั ติหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานในอนาคต 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พจิารณา 
วาระที่ 4.1  เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

      ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 2 
  สรปุเรื่อง 

๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีมติให้
ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 วงเงินทั้งสิ้น 
26,527,889 บาท (ย่ีสิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) จําแนกเป็น 

 ๑.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ตามที่วิทยาลัยชุมชนเสนอ วงเงิน 
24,๖๙๔,515 บาท (ย่ีสิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 

 ๑.๒ รายการวงเงินสํารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ 10 ของวงเงิน
งบประมาณรายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอต้ังวงเงิน จํานวน 1,833,374 บาท (หน่ึงล้านแปดแสนสามหมืน่
สามพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) โดยให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด คือ (1) สามารถ
เบิกจ่ายเป็นรายจ่ายประจําหรือเป็นรายจ่ายลงทุนได้ (2) อํานาจการอนุมัติให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน (3) เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้รายงานต่อสภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามลําดับ 
   ๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีการดําเนินการตามข้อบังคับและระเบียบที่กําหนดใน 
การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 



๗ 

 
   ๒.๑ จัดทํารายงานสรุปการรับ – การจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังน้ี 

เงินรายได้คงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 67,116,568.93 บาท 
บวก ยอดรายรับ (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖1) 12,239,632.43 บาท 
หัก  ยอดรายจ่าย (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖1)   ๘,900,704.82 บาท 
ยอดเงินรายได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖1 70,455,496.54 บาท 

   ๒.๒ วิทยาลัยชุมชนมียอดรายรับ (ไม่รวมเงินรับบริจาค/สนับสนุนแบบมีวัตถุประสงค์) 
จํานวน 8,195,765 บาท และที่มีรายรับสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของประมาณการรายรับตลอด
ปีงบประมาณ จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ หนองบัวลําภู สระแก้ว ยะลา สมุทรสาคร ยโสธร พังงา และสงขลา  

 ๒.๓ วิทยาลัยชุมชนท่ีมียอดรายจ่ายสูงกว่ายอดรายรับ จํานวน 9 แห่ง ได้แก่ ตาก 
อุทัยธานี บุรีรัมย์ พังงา ยะลา ปัตตานี แพร่ สงขลา และน่าน 

๓. คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลยัชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติรับทราบและให้ความเห็นชอบให้นําเสนอต่อสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ดังต่อไปน้ี 

๓.๑ รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ไตรมาส 2 (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖1)  
  ๓.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ของวิทยาลัยชุมชนของคณะกรรมการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

(1) เป็นรายการ/โครงการที่กําหนดในระเบียบฯ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ 
(2) เป็นรายการ/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วไม่เพียงพอ หรือ

รายการ/โครงการ ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ ต้องดําเนินการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน หรือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 

(3) สําหรับรายการลงทุน ควรเป็นรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และหรือ
รายการที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้จัดต้ังงบประมาณ 

๓.๓ ผลการพิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2 ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชน 13 แห่ง คือ 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลําภู สระแก้ว อุทัยธานี ระนอง ยะลา  ปัตตานี 
พังงา ตราด และน่านที่เสนอปรับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้เสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอนุมัติ วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 
5,266,183 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นหกพันหน่ึงร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) จําแนกเป็น รายจ่ายประจํา 
วงเงิน 2,259,600 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และรายจ่ายลงทุน วงเงิน 
3,006,583 บาท (สามล้านหกพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)  
   

  การพจิารณา 
  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ในเชิงนโยบาย/ทิศทางในอนาคต แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ พอสรุปได้ดังน้ี 

 ๑. วิทยาลัยชุมชนควรมีแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตร่วมกับหน่วยงาน องค์กร
ในจังหวัดหรือพ้ืนที่ โดยมีการยึดโยงในรูปแบบ Project-based Learning การพัฒนา Product Champion 
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ที่เป็น Brand ของวิทยาลัยชุมชน หรือการปรับตัวของหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี โดยอาจต้องทํางานร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความเช่ียวชาญเพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่เป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นช่องทางที่จะเป็นแหล่งเงินรายได้ และลดการพ่ึงพาจากงบประมาณภาครัฐ  
 2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีการกําหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การบริหารจัดการและความคล่องตัวในการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย
เสนอแนะให้พิจารณาใน 3 - 4 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ (1) Financing ซึ่งอาจจะครอบคลุมไปถึง แนวทางการเพ่ิม
ช่องทางของแหล่งเ งินรายได้ เ ช่น การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน การปรับค่าหน่วยกิต เป็นต้น  
(2) Digitalization (3) หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้ฯ อาทิ ร้อยละของรายได้ที่วิทยาลัยชุมชนต้องเก็บ
สะสม การอนุมัติเงินเหลือจ่าย แนวทางในการใช้จ่ายเงินรายได้สบทบค่าตอบแทนของผู้บริหาร/วิทยากร  
เป็นต้น (4) Career Path ของผู้บริหาร/บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 3. เสนอแนะให้มีการ Retreat กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องจากวิทยาลัยชุมชน ในลักษณะของคณะทํางานเพ่ือระดมความคิดเห็นและเสนอแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความคล่องตัวในการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. รับทราบรายงานสรุปการรับ – การจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
 ๒. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ไตรมาส 2 (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖1) 
 ๓. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 13 แห่ง) ครั้งที่ 2 วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 5,266,183 
บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นหกพันหน่ึงร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) จําแนกเป็น รายจ่ายประจํา วงเงิน 
2,259,600 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และรายจ่ายลงทุน วงเงิน 3,006,583 บาท 
(สามลา้นหกพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) 
 
วาระที่ 4.2 เรื่อง การกําหนดภาระงานของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และพิจิตร 
  สรุปเรื่อง 

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง การกําหนดภาระ
งานของผู้สอนประจําในสถาบัน พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังน้ี 

1. ความในข้อ 4 กําหนดว่า ผู้สอนประจําในสถาบันต้องมีภาระงานข้ันตํ่า ประกอบด้วยดังน้ี 

(1)  ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

(2)  ภาระงานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ไม่น้อยกว่า 12 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

(3)  ภาระงานศึกษาค้นคว้าวิจัยชุมชน ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
(4)  ภาระงานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

    ภาระงานตามวรรคหน่ึง เมื่อรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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2. ความในข้อ 6 กําหนดว่า ในกรณีวิทยาลัยใดไม่สามารถปฏิบัติตามการกําหนดภาระ

งานของผู้สอนประจําในสถาบันตามประกาศนี้ได้ ให้วิทยาลัยกําหนดภาระงานของผู้สอนประจําในสถาบันของ
วิทยาลัยที่เหมาะสมต่อบริบทของวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และเสนอสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็น
รายกรณี 

  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วขอเรียนเสนอ ดังน้ี 

  3.1 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและพิจิตร ได้ร่วมประชุมหารือกันเก่ียวกับปัญหาด้าน
ภาระงานสอนของผู้สอนประจําของทั้ง 2 แห่งแล้ว มีหนังสือแจ้งว่าการกําหนดช่ัวโมงภาระงานขั้นตํ่าตาม
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 แห่ง 
เน่ืองจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและพิจิตร มีภาระงานจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ซึ่งมีภาระงานในการจัดการเรียนการสอน 5 วันต่อสัปดาห์ 
และในวันเสาร์และอาทิตย์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทําให้ผู้สอนประจําแต่
ละท่านมีจํานวนช่ัวโมงภาระงานสอนมากกว่าวิทยาลัยชุมชนอ่ืน ๆ ประกอบกับมีภาระงานหน้าที่ในการกํากับ 
ดูแล ติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการต่าง ๆ จึงส่งผลให้ผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน
ทั้ง 2 แห่ง ไม่สามารถปฏิบัติภาระงานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ได้ครบ 12 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้  
  3.2 จึงขอใช้ความในข้อ 6 แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดําเนินการปรับภาระ
งานของผู้สอนประจําของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และพิจิตร   

4. สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้พิจารณาเหตุผลความ
จําเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบการขอกําหนดภาระงานดังกล่าว และให้เสนอสภาสถาบันพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอกําหนดภาระงานผู้สอนประจําของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
และพิจิตร ตามความในข้อ 4 แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 เรื่อง  
การกําหนดภาระงานของผู้สอนประจําในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 ดังน้ี 
 

ภาระงาน 
จํานวนชั่วโมงขั้นต่ํา 

 
หมายเหต ุ

(๑) งานสอน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงสัปดาห ์ รวม 29 ชั่วโมงต่อ
สปัดาห์  

ทีเ่หลืออีก 6 ชั่วโมง  
ใหผู้ส้อนสามารถเลือก
ภาระงาน (๑) ถึง (๔)  
รวมแล้วไม่น้อยกว่า  
35 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

(๒) งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 
ต่อสปัดาห ์

(๓) งานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือชุมชน ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง 
ต่อสัปดาห์ 

(๔) งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง 
ต่อสัปดาห์ 

นอกน้ันคงเดิม 
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วาระที่ 4.3 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

1. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ ได้กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการ สรปุได้ดังน้ี 

1.1 การเลื่อนค่าตอบแทนให้กระทําปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

1.2 วงเงินรวมที่ใช้เลื่อนต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็น
ข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน  และการเลื่อนแต่ละคนในแต่ละคร้ังได้ไม่เกินร้อยละ 10  

1.3 ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ (ซึ่งมีภาระงานและอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน) จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
รอบปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่า 8 เดือน  

1.4 ให้สภาสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะกรรมการ 3 – 5 คน จากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดําเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนตามเครื่องมือและตัวช้ีวัดที่กําหนด 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ 10/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งได้มีการประชุมเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561  
ที่ประชุมได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
สรุปดังน้ี 

2.1 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวมเวลา 10 เดือน 23 วัน จึงมีคุณสมบัติ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560  

2.2 ผลการประเมิน 

(1) คะแนนความประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เฉลี่ยได้ร้อยละ 90.00 
(2) ผลประเมินรวม เฉลี่ยได้ร้อยละ 87.40  

2.3 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ได้รับค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 จํานวน 62,160 บาท วงเงินที่ใช้เลื่อน ร้อยละ 6 ของ
ค่าตอบแทนเท่ากับ 3,730 บาท ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประเมินด้านความประพฤติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพได้สูงกว่าร้อยละ 65 คือ ร้อยละ 90.00 และผลการประเมินรวมได้ร้อยละ 87.40 
ประกอบกับเป็นการเลื่อนในวงเงินร้อยละ 6 ของตนเอง จึงมีมติให้ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ได้เลื่อน
ค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ร้อยละ 6 ของค่าตอบแทนตนเองเท่ากับ 3,730 บาท 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 
 การพิจารณา 
 ก่อนการพิจารณานายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ตําแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการพิจารณาได้ขอออกจากห้องประชุม กรรมการที่
เหลืออยู่ มีจํานวนครบองค์ประชุม จึงได้พิจารณาเห็นว่าผลการประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กําหนดไว้ในประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของนายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการ
แทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. เห็นชอบให้นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเลื่อนค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ร้อยละ 6 ของค่าตอบแทนตนเองเท่ากับ 3,730 บาท 
 
วาระที่ 4.4 เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/25๖1 
  สรุปเรื่อง 

1. ตามท่ีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ในมาตรา ๑๘ (๕) สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
และ มาตรา ๔๖ สถาบันมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหน่ึงในสาขาวิชาที่มีการสอน
ในสถาบันได้ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
  (2) ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม 

 2. ขณะนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนที่เรียนครบตามหลักสูตร 
และได้รับการอนุมั ติการสําเร็จการศึกษาจากผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  โดยผ่านการกลั่นกรอง  
และตรวจสอบความถูกต้อง จากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเห็นชอบ
ให้นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้อนุปริญญาต่อไป 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามท่ี
ผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง และลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว  
จํานวน 2,408 คน เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
ของวิทยาลัยชุมชน กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
  4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
ของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖1 เมื่อวันศุกร์ที่ 2๗ เมษายน ๒๕๖1 ได้พิจารณากลั่นกรอง 
และตรวจสอบคุณสมบั ติของผู้สํา เร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  17 แห่ง  จํานวน  2,408 คน  
แล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
พ.ศ. 2548  ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรเกณฑ์ขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ ตํ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4  
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน 2,408 คน 
 
 



๑๒ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๒,๔0๘ คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. วิทยาลัยชุมชนน่าน จํานวน 23 คน  
๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 23 คน 

 2. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จํานวน 26 คน 
2.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2 คน 
2.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 21 คน 
2.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3 คน 

๓. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน 51 คน  
3.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 6 คน 
3.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 11 คน 
3.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 คน 

       3.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 13 คน 
       3.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 15 คน 
4. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จํานวน 51 คน 

4.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 12 คน 
4.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 คน 

       4.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 10 คน 
       4.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 9 คน 
       4.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ 3 คน 

      5. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู จํานวน 64 คน 
       5.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 12 คน 
       5.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 23 คน 
       5.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 คน 

6. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จํานวน 65 คน   
       6.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 19 คน 
       6.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  14 คน 
       6.3 หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 32 คน 
7. วิทยาลัยชุมชนตราด จํานวน 69 คน 

       7.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 11 คน 
       7.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 14 คน 
       7.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 คน 
       7.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 14 คน 
       7.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 15 คน 
8. วิทยาลัยชมุชนอุทัยธานี จํานวน 86 คน 

       8.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 58 คน 
       8.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  10 คน 
       8.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 คน 
   



๑๓ 

 
 9. วิทยาลัยชุมชนพังงา จํานวน 87 คน 

       9.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 24 คน 
       9.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 46 คน 
       9.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน 
       9.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 10 คน 
       9.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการโรงแรม 6 คน 

   10. วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน 153 คน 
         10.๑ หลักสูตรอนุปรญิญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 51 คน 
         10.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 71 คน 
         10.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 คน 
         10.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 11 คน 
11. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จํานวน 166 คน  

         11.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 22 คน 
         11.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 87 คน 
         11.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 คน 
         11.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 9 คน 
         11.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 9 คน 
         11.6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 12 คน 

 12. วิทยาลัยชุมชนยะลา จํานวน 195 คน 
         12.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 50 คน 
         12.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 78 คน 
         12.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 คน 
         12.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๑2 คน 
         12.๕ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 20 คน 
         12.๖ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 20 คน 
13. วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน 198 คน  

         13.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 42 คน 
         13.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 72 คน 
         13.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 คน 
         13.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 21 คน 
         13.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 16 คน 
         13.6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการการท่องเที่ยว 9 คน 
         13.7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 22 คน 
14. วิทยาลัยชุมชนยโสธร จํานวน 216 คน 

         14.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 110 คน 
         14.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 85 คน 
         14.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 คน 

 



๑๔ 

 
15. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จํานวน 241 คน 

         15.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 109 คน 
         15.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 105 คน 
         15.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 คน 

16. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จํานวน 248 คน   
         16.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 58 คน 
         16.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 111 คน 
         16.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 คน 
         16.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 38 คน 
         16.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 13 คน 
17. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จํานวน 469 คน 

         17.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 106 คน 
         17.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  159 คน 
         17.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 62 คน 
         17.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 1๓ คน 
         17.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 62 คน 
         17.6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 42 คน 
         17.7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 25 คน 

และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป  
  

ระเบียบวาระท่ี 5 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 5.1 เรื่อง ความก้าวหน้าของการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบผลการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปแล้ว น้ัน  
 แต่เน่ืองจากได้รับการร้องเรียนเก่ียวกับกระบวนการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงได้มอบให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนช้ีแจงข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนเก่ียวกับกระบวนการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รายงานผลการช้ีแจงข้อเท็จจริงฯ ต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เพ่ือทราบและยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว โดย
มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งรายงานการประชุมฯ ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อย
แล้ว 
 ดังน้ัน ที่ประชุมจึงขอให้งานกฎหมายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประสานสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และรายงานความก้าวหน้าในการประชุมสภาสถาบันทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 



๑๕ 

 
วาระที่ 5.2 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ประธานกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2561 ในวันที ่
12 มิถุนายน  2561 ณ  ห้องประชุมสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน  อาคาร รัชมั งคลาภิ เษก  2 ช้ัน  9 
กระทรวงศึกษาธิการและกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑6.0๐ น.  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                  
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                          นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


