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รายงานการประชุม 

สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 6/๒๕61 

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน ๒๕61 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(นายสุภัทร บุญสง่ แทน) 
3. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายอุดร ตันติสุนทร  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
9. นายสุรพล โอภาสเสถียร  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
10. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

  (นายสุพจน์ จิตรเพ็ชร์ แทน) 
11. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

   (นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ แทน) 
12. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

  (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์   
  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน) 

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

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นายชุมพล พรประภา   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
 



๒ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. นางสาวสุภาพันธ์ุ ทองพยงค์ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. นางอัญชัญ นานาพร  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. นายนําชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นายสุทธิศักด์ิ นํ้าทิพย์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
10. นางสาวชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล วิทยาลัยชุมชนสตูล 
11. นายนรินทร์ รินพนัสศักด์ิ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
12. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นางชนิกา นํ้าเพชร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
17. นางสาวสิริบุศย์ จันทรค์ล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
18. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
19. นางสาวสุธิมา เทียนงาม  สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
20. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
21. นางสาวณัฐิกา เจยาคม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
22. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
23. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
24. นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑.๑  เรื่อง ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้มีบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
                            แต่งต้ังกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และการแต่งต้ังกรรมการสภาสถาบันซ่ึง 
                            เลือกจากภาคเอกชน 
 ๑ . ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง นางสาวจิรณี  
ตันติรัตนวงศ์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ต้ังแต่วันที่ 10 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 



๓ 

 
 ๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติแต่งต้ัง นายสุรพล โอภาสเสถียร ดํารงตําแหน่ง กรรมการสภาสถาบันที่ซึ่งเลือกจาก
ภาคเอกชน  
ในการน้ีขอแสดงความยินดี และต้อนรับกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้งสองท่านด้วย 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี 
 
วาระที่ ๑.๑.๒  เรื่อง โครงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561  
ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ เพชรบูรณ์ โดยเมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2561 ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนของจังหวัดและรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดทําข้อเสนอการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ และวันน้ีจะนําเสนอต่อที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระที่ ๔.๑  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1  เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบัน วิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือน 
                               พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 
  สรุปเรื่อง  

1. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนที่
จังหวัดพิจิตรเพ่ือติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ในโอกาสน้ี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเย่ียมการจัดการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา สาขาปฐมวัย ของ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และเยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 
ประจําปี 2561” ในการประชุมครั้งน้ี วิทยาลัยชุมชนได้ร่วมนําเสนอผลงาน ดังน้ี 

2.1 ดร.ทิวากร เหล่าลือชา จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร (CML)  

2.2 นางปาริฉัตร กุลเกลี้ยง และ นายพงศธร กันทะวงค์ จากวิทยาลัยชุมชนแพร่
นําเสนอผลงานวิจัย เรื่องการศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ตําบลดอนมูล อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



๔ 

 
วาระที่ 1.2.2  เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร Digital Marketing ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

สรปุเรื่อง 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตร Digital Marketing 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่อที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑ . สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการให้แก่
วิทยาลัยชุมชน  สนับสนุนผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิ
ทางการศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ิมพูนองค์ความรู้ ทักษะ ของครูอาจารย์ในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา วิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาหน่วยงานทั้งสอง โดยในระยะแรกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมกันพัฒนารายวิชาและหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ Digital Marketing ที่ตอบสนองตลาดแรงงานในปัจจุบันตามความต้องการของชุมชน และ
บริบทในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงสร้างทักษะที่สามารถนําไปประกอบอาชีพและทํางานได้ และอยู่ระหว่างลงนามใน
ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว 
  ๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๗๐/๒๕๖๑ เรื่อง การแต่งต้ัง
คณะทํางานพัฒนาหลักสูตรทางด้าน Digital Markerting ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทําหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ 
พัฒนารายวิชาและหลักสูตรทางด้าน Digital Marketing ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน บริหารหลักสูตร และ
กํากับ ติดตามการใช้หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  ๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมคณะทํางานพัฒนาหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นางสาววรกัญญา สิริพิเดช หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นคณะทํางานเข้าร่วมประชุม เพ่ือวิเคราะห์อาชีพทางด้าน Digital Marketing และ
ความต้องการของวิทยาลัยชุมชน และออกแบบหลักสูตรทางด้าน Digital Marketing จํานวน ๓ หลักสูตร ดังน้ี 
  ๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต 
 ๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
  ๓.๓ หลักสูตรสัมฤทธิบัตรดิจิทัลการตลาด (Digital Marketing) ประกอบด้วย ๓ ชุด
วิชา จํานวน ๑๒๐ ช่ัวโมง 
  ทั้งน้ี ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตร ได้ทั้ง ๓ 
หลักสูตร และสามารถนําผลการเรียนไปเทียบโอนได้ 
  ๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีแผนพัฒนาบุคลากรทางด้าน Digital Marketing โดยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนําให้กับบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเป็นวิทยากร
หรือผู้สอนสําหรับหลักสูตร Digital Marketing ต่อไป  
 
 
 
 
 



๕ 

 
  ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

ที่ประชุมมีประเด็นข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อการดําเนินการจัดทําหลักสูตร Digital 
Marketing พอสรุปได้ดังน้ี 

๑. ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและเน้ือหา  
 1.1 เน้ือหา/กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรเพ่ิมเติมในเรื่องที่ เก่ียวกับ  

(1) วิธีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้าด้วยกัน (2) ธุรกิจออนไลน์ปัจจุบันยังมีข้อจํากัด เน่ืองจากมีคนที่มี
ผลิตภัณฑ์ต้องการจําหน่าย แต่ขาดวิธีการกระจายผลิตภัณฑ์ จึงควรเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับ Logistic, Finance 
settlement, Help desk/incubation, How to get customer to engage, Customer jourey, How to 
get money from customer, Change manangement เป็นต้น (3) ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน โดยเฉพาะการ
พัฒนา website ควรมีทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีนรองรับการใช้งาน (4) วิธีการเรียนการสอนควรจัดใน
ลักษณะ Project - based โดยเฉพาะ รายวิชาการเจรจาและการต่อรอง (5) ควรมีการนําผลิตภัณฑ์ที่ 20 
วิทยาลัยชุมชนดําเนินการอยู่แล้วมาจัดทําเป็นธุรกิจภายใต้หลักสูตรน้ี 

 1.2 ทบทวนการใช้ช่ือหลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้องกัน เน่ืองจากคําว่า Digital 
Marketing เป็นคําที่มีความหมายกว้างมาก ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรที่นําเสนอเป็นการจัดการธุรกิจในรูปแบบ 
Digital (Business Management) จึงเสนอแนะว่า อาจจะใช้ ช่ือหลักสูตรว่า Digital Business/Digital 
Business Management  

 1.3 คณะทํางานจัดทําหลักสูตรควรมีองค์ประกอบจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง 
ในการซื้อ - ขายผ่านออนไลน์ และในข้ันตอนวิพากษ์หลักสูตรขอให้เชิญ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ และ 
นายสุรพล โอภาสเสถียร กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากภาคเอกชนซ่ึงมีประสบการณ์ตรง  หรือภาคเอกชน
จากภายนอกท่ีทําธุรกิจออนไลน์โดยตรง มาร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรด้วย 

๒. ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดสอนหลักสูตรในอนาคต 
 2.1 ควรมีการกําหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร

ระดับต่าง ๆ ทั้งระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรสัมฤทธ์ิบัตร พร้อมทั้งกําหนดรายวิชา
ที่สามารถเทียบโอนได้ให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องการขอเทียบโอนในอนาคต 

 2.2 ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปิดสอนหลักสูตร Digital Marketing 
ในวิทยาลัยชุมชน/พ้ืนที่ที่วิทยาลัยชุมชนต้ังอยู่  

 2.3 ควรมีกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรที่รวดเร็ว ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกที่มีอยู่ตลอดเวลา  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร Digital Marketing และให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนนําข้อคิดเห็น/เสนอแนะข้างต้นไปดําเนินการต่อไป 
 
 
 



๖ 

 
วาระที่ ๑.๒.๓ เร่ือง การสรรหาผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
มีมติเห็นชอบมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังผู้สอนประจําให้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ชํานาญการ อาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เช่ียวชาญ และอาจารย์เช่ียวชาญพิเศษ ในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ... และทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาเสนอ กพอ. เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ น้ัน 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอเรียนว่า การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลา
ประกอบกับขณะน้ีในวิทยาลัยชุมชนมีอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างอยู่ ๖๖ ตําแหน่ง 
ดังน้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะนําอัตราว่างดังกล่าวแบ่งเป็นอัตราส่วน ๒๕ : ๗๕ มาดําเนินการสรรหาบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังน้ี 

  2.1 ร้อยละ ๒๕ จะนํามาคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาลัย
ชุมชน และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  

๒ .2 ร้อยละ ๗๕ หลังจากดําเนินการคัดเลือกฯ ตามข้อ ๑ แล้วจะดําเนินการ
สอบแข่งขันทั่วไป 
 
  ประเด็นข้อเสนอแนะ 
  ๑. ให้เร่งรัดติดตามประเด็น “การกําหนดช่ือตําแหน่งทางวิชาการ มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง และหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง บุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําใน
วิทยาลัยชุมขน” ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายัง
ไม่ได้กําหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นดังกล่าว ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ของ ก.ค.ศ. มาใช้ไปพลางก่อน ซึ่งขณะน้ี สถาบัน
วิทยาลัยชุมขนได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการจ้างบุคลากรที่จบด้านปริญญาโทให้ครบตามอัตราที่ขาดไปพลาง
ก่อนแล้ว 
  ๒. ควรมีการวิเคราะห์คุณวุฒิและสาขาวิชาที่จะนํามาบรรจุและแต่งต้ังบุคคลให้สอดคล้อง
กับความต้องการเปิดหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนในระยะยาว และควรมีการทบทวนหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และแนวโน้มของโลกปัจจุบันด้วย 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/2561  
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๕/2561 เมื่อวันอังคารที่ ๘ 
พฤษภาคม 2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ ๕/2561  
   
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 



๗ 

 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

ตามที่ สภาสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน  ได้มีการประชุมพิจารณาและมีม ติ เก่ียวกับ 
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบน้ัน  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑  เรื่อง โครงการจัดต้ังวิทยาลยัชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สรปุเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

2561 ได้รับทราบนโยบายโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ฝากให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดูแลเรื่องการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่ยังมีประชาชน
ยากจนจํานวนมากและขาดโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และความก้าวหน้าในการเตรียมการในเบ้ืองต้นจากที่
ประชุมแล้ว  

2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561  
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ เพชรบูรณ์  
เพ่ือทําหน้าที่ศึกษารายละเอียดข้อมูลที่เก่ียวข้อง และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนท่ีกําหนด  ให้คําแนะนํา ปรึกษา และเสนอแนะแก่จังหวัดและภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน และนําเสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ต่อสภาสถาบันพิจารณา  

3. จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งความประสงค์จะขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พร้อมทั้งเอกสารแผนการขอจัดต้ังที่แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาและช้ีแจงทําความเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ศธ 0294/3 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2561  

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสํานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีดร.สิริกร มณีรินทร์ 
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นที่ปรึกษา และมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธานอนุกรรมการฯ โดย
เป็นการประชุมร่วมกับคณะกรรมการดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนของจังหวัดและรายงานความก้าวหน้า 
การจัดทําข้อเสนอการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น/
เสนอแนะให้คณะกรรมการดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนของจังหวัดปรับปรุงแผนการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน
เพ่ิมเติมเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของท่ีประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ตามประเด็นดังต่อไปน้ี 
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๔.๑ แผนการจัดการศึกษา/บริการทางวิชาการ ควรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ตลอดช่วงชีวิต ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ผู้ที่ทํางานแล้ว ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสท่ีอยู่ชายขอบกลุ่มต่าง ๆ 
๔.๒ เพ่ิมเติมข้อมูลเพ่ือให้แผนการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์มีความ

ครบถ้วน สมบูรณ์ ในประเด็นดังต่อไปน้ี 
(1) การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ เป็นจุดเน้นของจังหวัด

เพชรบูรณ ์
(2) แผนการทํางานในการเสนอขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนตามขั้นตอนที่กําหนด 
(3) ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบของจังหวัดเพชรบูรณ ์
(4) ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 

๔.๓ ระหว่างที่รอการเสนอกฎกระทรวงฯ ที่ประชุมเสนอแนะให้จังหวัดเพชรบูรณ์
จัดทําข้อเสนอโครงการนําร่องจัดการศึกษา/ฝึกอบรมในรูปแบบ Service Delivery Unit (SDU) ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาในคราวเดียวกัน   

๕. จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ปรับปรุงแผนการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเพ่ิมเติมตามข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ข้างต้น และนําเสนอแผนการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเสนอต่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน รายละเอียดดังเอกสารท่ีนําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว โดยสรุปสาระได้ดังน้ี 

 5.1 ทุนทางสังคมและองค์ความรู้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 5.2 แผนการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ความเป็นมา เหตุผล

ความจําเป็น ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการดําเนินงาน 
 5.3 ความพร้อมและแนวทางการเตรียมการด้านอาคารสถานที่ บุคลากร หลักสูตร 

เครือข่าย และงบประมาณสนับสนุน 
 5.4 ประโยชน์ที่คนเพชรบูรณ์จะได้รับ 
 

  การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแผนการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วมีข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ พอสรุปได้ดังน้ี 

1. การพิจารณาจากเหตุผลความจําเป็นและข้อมูลสนับสนุนที่จังหวัดมีต้นทุนทางสังคม
และองค์ความรู้สูง แล้วที่ประชุมเห็นชอบในหลักการว่าควรจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  

2. การพิจารณาแผนการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วที่ประชุมมี
การอภิปรายให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้จังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ิมเติมข้อมูลในการนําเสนอแผนให้เกิดความสมบูรณ์
มากย่ิงขั้น ดังน้ี 

2.1 ข้อมูลแผนการจัดการศึกษา/ให้บริการหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแผน
ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือให้ เห็นแนวโน้มการจัดหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร
ประกาศนียบัตร และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ว่าจะจัดสาขาวิชา หรือหลักสูตรอะไรบ้าง  

2.2 การออกแบบหลักสูตร ควรเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นจุดเน้น/เป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัดและแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน โดยนําองค์ความรู้ (Know How) ไปช่วยสร้าง product champion ของ
จังหวัดได้ เช่น ทําอย่างไรให้เช้ือราของมะขามหายไป หลักสูตรด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น  

2.3 ข้อมูลสถิติที่เป็นแนวโน้มความต้องการการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนแหล่งรองรับงานผู้สําเร็จ  
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2.4 แผนการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัด เช่น ในช่วง 3 ปีแรก 

จะมีเป้าหมายอย่างไร หากดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีแนวทาง
ดําเนินการอย่างไร เป็นต้น  

3. การเตรียมการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน เสนอแนะให้ดําเนินการ ดังน้ี 
3.1 ควรจัดให้มีวิทยาลัยชุมชนพี่เลี้ยง ช่วยแนะนําการจัดทําแผนการจัดการศึกษา/

ให้บริการทางวิชาการ ในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
3.2 ศึกษารูปแบบ/แนวทางที่ให้จังหวัดเพชรบูรณ์สามารถเปิดสอน/จัดฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้น /หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบางหลักสูตรที่เป็นความต้องการของพ้ืนที่/สามารถสร้างรายได้ ใน
ระยะเร่ิมต้น เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัด ให้เป็นไปตามอํานาจที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวเนื่องกับ
การอนุมัติหลักสูตร การเรียนการสอน และการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ ซึ่ง
ต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบ โดยที่ประชุมเสนอแนวทางต่าง ๆ ไว้ดังน้ี คือ  

 (1) จัดทําเป็นโครงการนําร่องการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ บริหาร
จัดการและจัดการเรียนการสอนโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

 (2) จัดทําเป็นโครงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในขณะที่ยัง
ไม่มีองค์กรการบริหาร ให้จัดทําเป็นความร่วมมือกับส่วนราชการในพ้ืนที่ กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

 (3) จัดทําเป็นโครงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยร่วมมือ
กับวิทยาลัยชุมชนที่ต้ังอยู่ใกล้เคียงเปิดสอนบางหลักสูตรที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น  

 (4) จัดทําในรูปแบบการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการนําร่องการดําเนินการ
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ดําเนินการในลักษณะสาธิต/ทดลองเพ่ือค้นหารูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

4. อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า เน่ืองจากขั้นตอนการเสนอขอจัดต้ังวิทยาลัย
ชุมชนที่ต้องเสนอเป็นกฎกระทรวงฯ อาจต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ดังน้ัน การอนุมัติให้ดําเนินการเรื่อง
อะไรก็ตามที่ผูกพันเป็นระยะเวลาหลายปี ต้องพิจารณาการใช้อํานาจตามข้อกฎหมายด้วยความรอบคอบ หาก
พิจารณาจากพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 31 และมาตรา 32 กรณีที่ยังไม่มี
วิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีอํานาจในการจัดการศึกษาได้หรือไม่ กรณีที่อยู่ระหว่างรอประกาศ
จัดต้ังเป็นกฎกระทรวงฯ จะบริหารจัดการอย่างไร หากมีการเริ่มดําเนินการไปแล้วอาจมีข้อจํากัดที่ผูกพัน
ตามมา อาทิ การเตรียมให้บุคลากรมาช่วยงาน ผูกพันกับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ การอนุมัติ/
การรับ – จ่ายงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้โดยอํานาจของใคร การเตรียมการด้านงบประมาณที่จังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 มีจํานวนไม่มาก ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา 
และการจัดหาบุคลากรที่มาปฏิบัติงานแล้วต้องจ่ายค่าตอบแทน/ค่าจ้าง เป็นต้น  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ิมเติมข้อมูลตามประเด็น 

การพิจารณาข้างต้นให้สมบูรณ์ โดยจัดให้มีวิทยาลัยชุมชนพ่ีเลี้ยงช่วยแนะนําในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
จัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ให้สมบูรณ์ และนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตาม
ขั้นตอนต่อไป 

3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษานําร่องในขณะที่ยังไม่มีกฎกระทรวงโดยจัดทํา
เป็นโครงการจัดการศึกษาที่ไม่ขัดต่อระเบียบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
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วาระที่ 4.2  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้ อํานวยการ

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู 
สรปุเรื่อง 
1. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชน กําหนดให้มีการประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับแต่งต้ังครบกําหนดเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  

2. นายสายศิลป์ สายืน ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ 
21 มกราคม ๒๕๖๑ และจะครบกําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ๑๘๐ วัน ในวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖๑  
จึงต้องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ ตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ในประกาศ ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ
สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูได้เสนอรายช่ือแล้ว  
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ 
นายสายศิลป์ สายืน ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู ดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน     เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล   เป็นกรรมการ 

(ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมายจํานวนหน่ึงคน) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร โฆสิระโยธิน   เป็นกรรมการ 

(ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน) 
4. นายมงกุฎ จํานงค์นิต      เป็นกรรมการ 

(กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน)  
5. นายพิศาล เชยคําแหง     เป็นกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือกจํานวนหน่ึงคน) 
6. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล    เป็นเลขานุการ 

 
วาระที่ 4.3  เรื่อง การขอขยายเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 

สรปุเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561  

มีมติให้คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ที่ 45/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงาคร้ังใหม่   

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนและเสนอ ดังน้ี 
2.1 ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรณีน้ีนับต้ังแต่วันที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติ
ให้ดําเนินการสรรหาฯ คือ วันที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งครบ 60 วัน ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  2.2 เหตุที่เกิดความล่าช้าในการดําเนินการ เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา  
กาหยี ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ในสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครบวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงได้สอบถามไปยังมหาวิทยาลัย



๑๑ 

 
ราชภัฎภูเก็ตว่าหลังจากที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา กาหยี ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้วมีสัญญาจ้าง หรือ
ความเก่ียวข้องอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตการดํารงตําแหน่งหรือไม่ และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ยินยอมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา กาหยี เป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ในสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาต่อไปจน
ครบวาระหรือไม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา กาหยี มีสัญญาจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายปี ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 และยินดีให้เป็นผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาในสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาต่อไปจนครบวาระ ซึ่งทางกลุ่มกฎหมายของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนได้พิจารณาแล้ว แจ้งว่า ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ประภา กาหยี มีคุณสมบัติครบในการเป็นผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา ในสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา 
  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนพังงา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เพ่ือประกาศรับสมัคร และกําหนดปฏิทิน 
การดําเนินการ และจะแล้วเสร็จในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าระยะเวลาเกิน 60 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงมีมติให้เสนอขอสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนขยายการดําเนินการสรรหาฯ ระยะเวลาออกไป ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561      
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 
วาระที่ 4.4 เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
                              ยโสธรและน่าน 

สรปุเรื่อง 
1. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธรได้ลาออกจากตําแหน่ง จํานวน ๕ คน ประกอบด้วย 

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน 
2. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้ลาออกจากตําแหน่ง จํานวน ๗ คน ประกอบด้วย  

ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๔ คน 
3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  

ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน โดยมี นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร และนางสีลาภรณ์ บัวสาย เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  
  4. คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก ผู้สมควร
ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร และน่าน เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

4.๑ วิทยาลัยชุมชนยโสธร มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน ๕ คน   
4.๒ วิทยาลัยชุมชนน่าน มีผู้ได้รับการสรรหา จํานวน 7 คน   
 
 



๑๒ 

 
การพิจารณา 
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน (นางสีลาภรณ์ บัวสาย) 

ได้ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งต้ังจากภาคเอกชน ที่กําหนด
ไว้ว่า อาจมาจากผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนสภาการท่องเที่ยวจังหวัด 
สมาคมหรือมูลนิธิต่าง ๆ ทําให้วิทยาลัยชุมชนที่ต้ังอยู่ในจังหวัดที่มีขนาดเล็กมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ 
จํานวนน้อย จึงเสนอแนะให้มีการกําหนดคํานิยามเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กําหนดแล้ว โดยกําหนดคําว่า 
“บุคคลที่ทําประโยชน์สาธารณะ” ได้หรอืไม่ อย่างไร และเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป  

                                                                                                                               
มติ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ยโสธร และน่าน ดังน้ี 

ชื่อ-สกลุ ประเภท 
วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
นายมนัส บังศรี กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายวิชิต  กํามันตะคุณ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
ร้อยตํารวจตรีสนุก สิงห์มาตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสุรัตน์  มุทุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสุวัฒน์  จิตต์จันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 
นายสําเริง  แก้วเทพ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
นายธีรพล  วรรณวิภูษิต กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นางวิไลพร  จันทร์ไชย กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
นายสมเพ็ชร  สิทธิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
นายสุเมษ  สายสูง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
นางเสน่ห์นุช   วิเศษสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    

และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในประกาศแต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ 4.5  เรื่อง การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรปุเรื่อง 
1. ความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า  

“รองผู้ อํานวยการสถาบันต้องสําเร็จการศึกษาไม่ ตํ่ากว่าปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึง หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรอง และได้ทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสภาสถาบัน
รับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในสถาบัน 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน” 
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอใช้อํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แนะนําในการแต่งต้ัง นายเจริญชัย  
วงษ์จินดา ตําแหน่งบุคลากรชํานาญการพิเศษ และนายชาญวิทย์  โตธนะคุณ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิ เศษ  ซึ่ งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังเป็นผู้ รักษาราชการแทน 



๑๓ 

 
รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้นําเรื่อง
ดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองในประเด็นประสบการณ์ด้านการบริหาร
ก่อนนําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลได้พิจารณาดังน้ี 

2.1 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๑ 
เมษายน  ๒๕๕๘ ส่งผลให้สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีฐานะเทียบเท่ากรม (ตามหนังสือสํานักงานกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๔/
๓๑๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙) ดังน้ัน การบริหารงานหรือการปฏิบัติราชการในสํานักงานสถาบันจึงเป็น 
งานในลักษณะกรม แต่เน่ืองจากการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ และคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายังมิได้มีมติกําหนดตําแหน่งของบุคลากร ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในขณะน้ัน จึงมีประกาศแบ่งกลุ่มงานภายในสํานักงานสถาบันให้สอดคล้องกับภาระงานที่ต้องดําเนินการ 
และมีคําสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้อํานวยการ ต่อมาสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนประกาศ 
แบ่งส่วนราชการในสํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน และประกาศกําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
สถาบัน แต่ในเรื่องการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายังไม่มี 
มติกําหนดตําแหน่งประเภทบริหารให้กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้การบริหารงานในส่วนราชการที่ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด และเพ่ือสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสํานักงานสถาบัน สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนจึงมีคําสั่งแต่งต้ังข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกอง ซึ่งนอกจากบริหารงานในระดับสํานักงาน
สถาบันแล้ว ยังต้องกํากับ ดูแล บริการงานบุคคล และงานทางด้านวิชาการ กับบุคลากรที่อยู่ในวิทยาลัยชุมชน 
ซึ่งรวมอัตรากําลังแล้ว ๖๗๖ อัตรา 

2.2 ดังน้ัน ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลฯ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นชอบให้นําประสบการณ์ของข้าราชการทั้ง ๒ ราย ที่ได้รับการแต่งต้ังให้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่ม/ผู้อํานวยการกอง ตามคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๘ และคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๖๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ รวมเวลา ๓ ปี 
๒๙ วัน เป็นประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นการเฉพาะราย ตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

การพิจารณา 
 ก่อนการพิจารณานายเจริญชัย วงษ์จินดา และนายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ตําแหน่ง ผู้รักษา
ราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการพิจารณาได้ขอออก 
จากห้องประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเห็นว่าการแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตาม
มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการสถาบัน และรองผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ.2558 
 
มติ  1. เห็นชอบให้นําประสบการณ์ที่นายเจริญชัย วงษ์จินดา และนายชาญวิทย์ โตธนะคุณ  
ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่ม ตามคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ และคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๖๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกอง รวมเวลา ๓ ปี ๒๙ วัน เป็นประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นการเฉพาะราย ตามความใน
มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม



๑๔ 

 
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการสถาบัน และรอง
ผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ.2558 
  2. เห็นชอบให้แต่งต้ัง นายเจริญชัย วงษ์จินดา ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลยัชุมชน ต้ังแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  3. เห็นชอบให้แต่งต้ัง นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้ังแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน  
๒๕๖๑ 
 
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
                             ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรปุเรื่อง 
๑. วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญามาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และปรับปรุง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF)  ซึ่ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) ได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้
มีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
ทุก ๕ ปี 
  ๒. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF)  จํานวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาที่ครบรอบระยะเวลา 
ตามที่กําหนด จํานวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา แล้ว โดยแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวิชา อย่างน้อยสาขาวิชาละ ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้หลักสูตร 
มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ดังน้ี 

๓.๑ คร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑  จํานวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
 ๓ .๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  



๑๕ 

 
 ๓.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ ๒) ทั้ง ๗ 
สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา เมื่อวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ ข้าวสาร เวียงใต้  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
  ๓.๔ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรประกอบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีความเช่ียวชาญในด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน ๓ ท่าน ดังน้ี 
 (๑) รศ.ดร.จีระพันธ์ พูลพัฒน์  ที่ปรึกษาหลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัยและ 
การปฐมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (๒) นางธิดา พิทักษ์สินสุข  กรรมการบริหารสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 
  (๓) ดร.พรชุลี ลังกา อาจารย์ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ๓.๕ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อยู่ระหว่างการดําเนินการวิพากษ์
หลักสูตร 
  ๓.๖ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ดําเนินการ
จัดทําเอกสาร (ร่าง) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
  ๔. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลั่นกรองร่างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๔.๑ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้มีความถูกต้อง
ตามหลักภาษา 

 ๔.๒ ควรกําหนดจุดดํา (ความรับผิดชอบหลัก) ในแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ควรมี
จุดดําอย่างน้อย ๑ จุด และไม่ควรมีจุดดํามากเกินไป  
   ๕. การเสนอหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร จะดําเนินการเสนอเป็นหลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เมื่อผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว วิทยาลัยชุมชนใดจะเปิดสอนในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
ให้วิทยาลัยชุมชนนําหลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านการให้ความเป็นชอบจากสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแล้วไปดําเนินการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) เสนอสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือขอ
อนุมัติเปิดการเรียนการสอน เสนอสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
รับทราบหลักสูตร และเสนอสํานักงาน ก.พ. เพ่ือรับรองคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนเป็นราย
วิทยาลัยตามลําดับ 
 
 



๑๖ 

 
  การพิจารณา 

๑. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของช่ือรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้
มีความถูกต้องตามหลักภาษา รวมท้ังการเขียนตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

๒. ควรวางแผนฝึกอบรมสําหรับครูผู้สอนของวิทยาลัยชุมชน ให้สร้างความเข้าใจรายวิชา
และกระบวนการต่าง ๆ  ที่จะนําหลักสูตรดังกล่าวไปสอนให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนต่อไป 

๓. ควรสร้างความเข้าใจเก่ียวกับความแตกต่างของหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม่ ให้กับ
ผู้ปกครองของนักศึกษาที่ลงเรียนหลักสูตรดังกล่าว เน่ืองจากหลักสูตรใหม่จะปรับเปลี่ยนรายวิชา ได้แก่ 
วิชาการบริหารและจัดการองค์กร วิชาดนตรีศิลปะสร้างสรรค์สําหรับเด็ก วิชาสมองกับการเรียนรู้ วิชา
ความสัมพันธ์ผู้ปกครอง และทักษะทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ซึ่งทันสมัยและเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

๔. ควรมีกระบวนการคัดกรองผู้ เข้ารับการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยนําวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีแบบทดสอบทั้งแบบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

๕. ควรเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์เก่ียวกับประเด็น การศึกษาปฐมวัยร่วมกับเด็กพิเศษด้วย 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี  

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 2. ให้ความเห็นชอบการเสนอหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรเป็นรายวิทยาลัย โดยให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) และเสนอให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๗ เรื่อง ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมการศึกษาใน 

                   วิทยาลัยชมุชน พ.ศ. .... 
สรปุเรื่อง 
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 

2560 มีมติมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําระเบียบเพื่อกําหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ  

๒ . สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการในเรื่องดังกล่าว 
คณะทํางานได้พิจารณาจากกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องและของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ   จึงได้ยกร่าง
ระเบียบสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ... เพ่ือใช้
สําหรับการจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส) และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ในการบังคับใช้ครอบคลุมถึงนักศึกษา
ชาวต่างชาติ และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารเงิน
รายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
แล้ว  
  ๓. ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
 ๓.1 ให้อํานาจผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้จัดทําเป็นประกาศ และรายงานให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ 



๑๗ 

 
  ๓.2 กําหนดวิธีการและเง่ือนไขการชําระเงินของนักศึกษา และให้ผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนกําหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตาม
ระเบียบที่สภาสถาบันกําหนดไว้แล้ว 
  ๓.3 หลักสูตรที่มีความจําเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมมากกว่าอัตราที่กําหนดให้วิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชนเสนออัตราที่จะเรียกเก็บต่อผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ 
  ๓.4 กรณีนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยให้วิทยาลัยชุมชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ไม่ ตํ่ากว่าอัตราที่ กําหนดหรืออาจเก็บเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละห้าสิบโดยรายงานสภาวิทยาลัยชุมชนและ
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ   
  ๔. ร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้
ประกาศ ได้แนบเสนอให้ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะจําแนกการเรียก
เก็บเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมทั่วไป ของแต่ละหลักสูตร โดยจะไม่ปรับเพ่ิมค่าเล่า
เรียน (ค่าหน่วยกิต) แต่จะปรับเพ่ิมในส่วนของค่าบํารุงการศึกษา (ค่าวัสดุฝึกและอุปกรณ์) และค่าธรรมเนียม
ทั่วไป โดยจะเร่ิมใช้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เป็นต้นไป 
 

 การพิจารณา 
1. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนดอัตราค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิต) คงเดิม คือ หน่วยกิตละ 

25 บาท และให้จัดทํากรอบอัตราขั้นตํ่า – ขั้นสูงของอัตราค่าวัสดุฝึกและหรืออุปกรณ์การศึกษา โดยให้วิทยาลัย
ชุมชนไปกําหนดอัตราดังกล่าวของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด
น้ัน ๆ และเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือความเห็นชอบ ทั้งน้ี ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กําหนด  
   2. การกําหนดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทย  
ให้วิทยาลัยชุมชนจัดเก็บไม่ตํ่ากว่าอัตราที่สถาบันกําหนด หรืออาจเรียกเก็บเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละห้าสิบ ทั้งน้ีให้เป็น
ดุลยพินิจของวิทยาลัยชุมชนในการพิจารณาเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนตาก แม่ฮ่องสอน 
ระนอง และสมุทรสาคร 

 3. ให้วิทยาลัยชุมชนกําหนดให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนที่ขาดแคลน 
และด้อยโอกาส เน่ืองจากแต่ละวิทยาลัยชุมชนมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุด
น้ีทําหน้าที่เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  
 
มติ ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามระเบียบฯ ต่อไป 

๒. มอบผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมขนออกประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. …. โดยกําหนดให้อัตราค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิต) 
คงเดิม คือ หน่วยกิตละ 25 บาท สําหรับค่าวัสดุฝึกและหรืออุปกรณ์การศึกษาให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทํากรอบ
อัตราขั้นตํ่า – ขั้นสูง โดยให้วิทยาลัยชุมชนไปกําหนดอัตราดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพเศรษฐกิจของ
แต่ละจังหวัดน้ัน ๆ และเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือความเห็นชอบ ทั้งน้ี ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราที่สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนกําหนด  

 



๑๘ 

 
๓. กําหนดให้เริ่มใช้กับนักศึกษาเข้าใหม่ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เป็นต้นไป 

 
วาระที่ ๔.๘ เรื่อง ร่างยุทธศาสตรส์ถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 - เลื่อนการพิจารณาไปคร้ังหน้า – 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 5.๑ เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ประธานกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่  ๗/2561 ในวันที่ 
10 กรกฎาคม  2561 ณ  ห้องประชุมสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน  อาคารรัชมั งคลาภิ เษก  2  ช้ัน  9 
กระทรวงศึกษาธิการและกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑8.0๐ น.  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                  
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                          นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
 
 

 


