
รายงานการประชุม 
สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 8/๒๕60 
วันอังคารที่ 12 กันยายน ๒๕60 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์   นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 (นางอรสา  ภาววิมล  แทน) 
3. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายอุดร ตันติสุนทร  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นางสาวแสงมณี มีน้อย แทน) 
9. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์   
 รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ) 

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

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
3. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
4. นายภูมินทร์ หะรินสุต  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
5. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 
 
 



๒ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๓. นายนําชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๔. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๕. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๖. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๗. นางชนิกา นํ้าเพชร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๘. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๙. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๐. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๑. นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๒. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๓. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๔. นางสาวณัฏิกา เจยาคม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๕. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๖. นางสาวพัชรี กาทอง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๗. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๑๘. นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง นโยบายที่ส่งผลต่อการปรับตัวด้านการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับนโยบายที่จะส่งผลต่อการปรับตัวด้านการดําเนินงานของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

๑. ประธานคณะทํางานจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม 
คชินทร) ได้เข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งมีความเห็นว่า กระทรวงการอุดมศึกษาควรเป็นการบูรณา
การงานด้านการศึกษา การวิจัย และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศ โดยมีความเห็นว่างานวิจัยเป็นเครื่องมือของการสร้างคน สร้างความรู้  ซึ่งจะต้องทบทวนเร่ืองโครงสร้าง
การบริหารจัดการ  องค์ประกอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษาใหม่  
ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน  โดยอาจจะปรับช่ือกระทรวงใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจด้านการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม   



๓ 

๒. ต ามที่ ไ ด้ มี ก ารแ ต่ ง ต้ั งคณ ะอ นุ ก รรม ก าร เด็ ก เล็ ก  ซึ่ งมี ศ าสต ราจ าร ย์ วิ ริ ย ะ  
นามศิริพงศ์พันธ์ุ เป็นประธาน ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการร่างกฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย เมื่อ
แล้วเสร็จจะแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจจะจัดประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาด้านปฐมวัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาฯ ให้สอดคล้องตาม 
หลักวิชาการปฏิรูปปฐมวัยของสากลต่อไป  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภาสถาบันในโอกาสที่ครบวาระการทํางาน  

ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับ นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

เน่ืองในโอกาสที่ครบวาระการทํางาน ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และขอให้ที่ประชุมร่วมแสดง
ความยินดี 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภาสถาบันในโอกาสท่ีได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
                              ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
เน่ืองในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความ
ยินดี 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560  
  สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการสรุปนําเสนอที่ประชุมทราบเก่ียวกับ ภาระงานและกิจกรรมของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 ดังน้ี 
  1. งานด้านกิจการสภาสถาบันวิทยาลันชุมชน 
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ือให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่ทําหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน
ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสภาวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2560  
ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ  
            2. งานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร   
   2.1 การฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีแก่บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชน 20 แห่ง ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้แนวทางใน 



๔ 

การตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS และการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ 
ส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
   2.2 โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถปฏิบัติงานวิทยาลัย
ชุมชน แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ระหว่างวันที่ 29 – 30 
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรีเจนท์บีชชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน ผลที่ได้รับคือ  
การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. งานด้านการสร้างเครือข่าย   
  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย 
นักจัดการความรู้และสรุปผลการขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ ภายใต้โครงการศูนย์ความรู้กินได้ จัดโดย
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการประกวดชุดความรู้ทํามา
หากิน มีวิทยาลัยชุมชนได้รับรางวัล ดังน้ี 
             รางวัลที่ 1 ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
             รางวัลที่ 2 อาหารซอง  จากวิทยาลัยชุมชนตราด 
           รางวัลที่ 3 ปลกูทุเรียน ณ สระแก้ว  จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
          รางวัลชมเชยที่ 3 ทอผ้าลายดอกพลา  จากวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 รางวัล Popular Vote ได้แก่ แปหล่อ แปจ่อ ของฝากจากแม่สอด จากวิทยาลัยชุมชนตาก 
ช่างตัดเย็บชุดโต๊ปผู้ชายมุสลิม จากวิทยาลัยชุมชนยะลา ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายสูตรธรรมชาติ จาก 
วิทยาลัยชุมชนตาก 
   
มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.4  เรื่อง การใช้พื้นที่อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของ 

      สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
   ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง 
กระทรวงศึกษาธิการขอคืนพ้ืนที่ของอาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 น้ัน 
   ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีแนวคิดหาสถานท่ีแห่งใหม่
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และอยู่ระหว่างการดําเนินการ แต่อย่างไรก็ตามการย้ายสถานที่ของส่วนราชการต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการดําเนินการ และจะเรียนให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการทราบเหตุผลต่อไป 

 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ   
 
วาระที่ 1.2.5  เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๒๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็น
ประธานอนุกรรมการ เพ่ือทําหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัย
ชุมชนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย 15 คน ตําแหน่งครู 64 คน ตําแหน่งครู 



๕ 

วิทยฐานะครูชํานาญการ 135 คนและตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 48 คน คณะอนุกรรมการฯ 
ดังกล่าว ได้มีมติพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแล้ว สรุปได้ดังน้ี 

 
รายการพจิารณา จํานวนพจิารณา (อนุมัติ) ราย 

๑. การขอย้ายของข้าราชการครู ๑๒ 
๒. การขอโอนของข้าราชการครู ๑๐ 
๓. ให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ๒๙ 
๔. ให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ๑๖ 
๕. ไม่อนุมัติใหข้้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ๕ 
๖. แต่งต้ังครูผู้ช่วย ให้ดํารงตําแหน่งครู (ผ่านทดลองงาน) ๑๖ 
๗. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูเพ่ือมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ๒๓ 
๘. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
    ครูชํานาญการพิเศษ 

๖ 

๙. สอบคัดเลือกข้าราชการครู และบรรจุและแต่งต้ังแล้ว ๑๕ 
๑๐. เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ณ วันที่ ๑ เม.ย. และ ๑ ต.ค.   ข้าราชการครูในวชช.ทั้งหมด 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.6  เรื่อง รายงานผลการเลือกประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง  
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม  
๒๕๖๐ ได้พิจารณาเลือก รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหน้าที่ 
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกสถาบัน แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  
เบญจกาญจน์ เน่ืองจากถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนให้
ทราบว่า สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
พิจารณาเลือก รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกสถาบันจํานวนหน่ึงคนเป็นประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.7  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
   สรุปเรื่อง 

 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559  
และครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 มีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการพัฒนาวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม ให้มีการจัดระบบ กํากับ ดูแลดําเนินงานโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมในกลุ่มผู้บริหาร  
กลุ่มข้าราชการครู และกลุ่มนักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรมตามแนวทางของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 
แห่งได้ประกาศเป็นวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม และกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์เรียบร้อยแล้ว  



๖ 

   ประเด็นข้อเสนอแนะ 
๑. การดําเนินงานโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมขณะน้ีได้จัดทําแนวปฏิบัติและกําหนด

คุณธรรมอัตลักษณ์ของแต่ละวิทยาลัยชุมชนแล้ว ในลําดับต่อไปสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะต้องมีแผนปฏิบัติงาน โดย
วางกระบวนการ/กิจกรรมการดําเนินงาน วิธีการวัดและประเมินผล ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด และเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ตรงตามที่กําหนดไว้  นอกจากน้ี ที่ประชุมยังมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าคุณธรรม
สําคัญที่กลุ่มผู้บริหารควรจะมี คือ การรับฟังผู้อ่ืน และการไม่ถือประโยชน์เป็นของตนเอง  

๒. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ แล้วรายงานผลให้สภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนทราบในอีก 3 เดือนข้างหน้า รวมทั้งประเด็นข้อห่วงใยของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีการค้นหา Best Practice ในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านการบริหารจัดการแบบโปร่งใส ด้านธรรมาภิบาลการเงิน การใช้งบประมาณ ซึ่งควรนํามากําหนดเป็นเกณฑ์ 
การดําเนินงานของโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมด้วย ทั้งน้ี อาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนกํากับ และดูแลอีกทางหน่ึง 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
ตามข้อเสนอแนะและรายงานผลให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันอังคารที่ 15 
สิงหาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2560  
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยแก้ไขดังน้ี 

1. แก้ไขในวาระที่ 4.2 หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 9  
 ข้อความเดิม “...การดูแลพัฒนาการและการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยที่จะต้องมุ่งเน้น 
การพัฒนากล้ามเน้ือมัดต่าง ๆ และพัฒนาการทางสมอง มากกว่าการท่องจํา”  
 แก้ไขเป็น “...การดูแล พัฒนาและการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยที่จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโดย
องค์รวม  การพัฒนากล้ามเน้ือมัดต่าง ๆ และพัฒนาการทางสมอง มากกว่าการท่องจํา” 

2. แก้ไขในวาระที่ 4.3 หน้าที่ 18 บรรทัดที่ 29 และในหน้าที่ 20 บรรทัด 5 
ข้อความเดิม “...จึงขาดคุณสมบัติตามความในข้อ 3 ก(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่

ยอมรับในสังคม และมีลักษณะต้องห้ามตามความในข้อ 3 ข(4) เป็นผู้บกพร่องศีลธรรมอันดี แห่งข้อบังคับ
ดังกล่าว”  

แก้ไขเป็น “...จึงขาดคุณสมบัติตามลักษณะต้องห้ามตามความในข้อ 3 ข (4) เป็น 
ผู้บกพร่องศีลธรรมอันดี แห่งข้อบังคับดังกล่าว” 
 
 
 
 
 
 



๗ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
วาระที่ 3.1  เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

  สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเก่ียวกับการดําเนินงานใน

เรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอรายงานผล 
การดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 3.2  เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 สรุปเรื่อง   
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 

๒๕๖๐ ได้พิจารณาประเด็นเก่ียวกับการขอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว  
มีความเห็นว่าประเด็นการขอแก้ไขตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอยังไม่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ 
สภาสถาบัน ดังน้ัน จึงเห็นควรให้ไปทบทวนประเด็นการแก้ไขตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะดังน้ี 
  1.1 ประเด็นอายุและวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
   (1) ควรกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัย
ชุมชนหน่ึงไม่เกินสองวาระ และไม่เกิน 2 วิทยาลัยชุมชน  
   (2) อายุของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเม่ืออยู่ครบวาระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี เพ่ือ
เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด มีความพร้อมในเชิงบริหารที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้เข้ามา
บริหาร 
  1.2 ประเด็นการอนุมัติอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน 
   ควรให้อํานาจการอนุมัติอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนอยู่ที่ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เน่ืองจากจะได้กํากับ/ตรวจสอบมาตรฐานการจัดการศึกษาและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  1.3 ประเด็นอ่ืน ๆ 
   (1) ควรจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เช่น ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ข้าราชการ 
พลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ และนักศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน 
   (2) ควรจัดระบบการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นระบบ
เดียวกัน  เน่ืองจากปัจจุบันมีความหลากหลาย ทั้งผู้บริหารที่มาจากข้าราชการ และภาคเอกชน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ โดยควรกําหนดประเภทของ
บุคลากรไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ชัดเจน พร้อมทั้งควรศึกษารูปแบบระบบการบริหารงาน
บุคคลของสถาบันการศึกษาอ่ืนด้วย 
 2. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2558 ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาดังต่อไปน้ี 



๘ 

   2.1 ประเด็นวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุมเห็นว่าควร
ใช้ถ้อยคําดังน้ี “ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้” ดังเช่นสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าจะเป็นปัญหากับ
บางวิทยาลัยหรือไม่ หรือจะมีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหรือไม่ จึงควรรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วนต่อไป 
   2.2 ประเด็นอายุของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุมเห็นว่า สามารถใช้วิธีการ
บริหารจัดการในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนท่ีมีอายุไม่เกิน 70 ปีได้ หรือจะกําหนดเป็นนโยบายของ
สภาสถาบัน แต่ถ้าต้องการความชัดเจนสามารถออกเป็นข้อบังคับ ตามมาตรา 41 วรรคสอง 
   3. ในการน้ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทํารายละเอียดดังน้ี 
   3.1 การขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่...) พ.ศ. ....  
   3.2 ดําเนินการจัดทําแผนรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๗๗ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
   3.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นใน
การตราพระราชบัญญัติ (Checklist) เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพิจารณา 
 

  การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาประเด็นการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2558 แล้ว มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในมาตรา ๔๐ จากเดิม “ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้” เป็น “ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันสองวาระมิได้ และอาจจะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยแห่งอ่ืนได้อีกไม่เกินสองวาระ”  
  2. ประเด็นการกําหนดอายุของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี ให้แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อความในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ
วิทยาลัย และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย ทั้งน้ี กลุ่มกฎหมายได้หารือกับสํานักงานกฤษฎีกาแล้ว สามารถแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อความในข้อบังคับฯ ได้ และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และระหว่าง 
ที่การแก้ไขข้อบังคับฯ ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ใช้เกณฑ์การกําหนดอายุฯ เป็นนโยบายในการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนที่เกิดขึ้นในช่วงน้ีด้วย 
 

  ประเด็นอ่ืน ๆ  
  ที่ประชุมเห็นว่าระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความหลากหลาย 
ประกอบด้วยผู้บริหารที่มาจากข้าราชการและภาคเอกชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้ระเบียบ
การบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. ข้าราชการพลเรือนใช้ระเบียบการบริหารงานบุคคลของ ก.พ. พนักงานราชการ
ใช้ระเบียบการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ (คพร.) และลูกจ้างเหมาบริการ ดังน้ัน 
ควรกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับภาระงาน ประกอบ
กับความในมาตรา 5 และ 6 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติว่า “สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนขึ้นเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพ่ือประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน ให้ 



๙ 

สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอ่ืนโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” ดังน้ัน เห็นควรให้
ระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามระบบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
เป็นไปตามมาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่...) พ.ศ. ....  
  2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความการกําหนดอายุของผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี ในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัย และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และระหว่างน้ีถือเป็นนโยบายของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแนวทางในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนโดยขอให้ใช้ไปพลางก่อน 
  3. มอบคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
                        (๑) การรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่...) 
พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560    
                        (๒) หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
                    4.  มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอการแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่...) 
ดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรายงานให้สภาสถาบันทราบต่อไป 
  5. เห็นชอบให้ระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามระบบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2558 
 
วาระที่ 3.3 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
    สรุปเรื่อง 
    1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
ได้พิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนจํานวน 7 หลักสูตร ดังน้ี 

(๑) หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙) ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

(๒) หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๙) ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร 

(๓) หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ของวิทยาลัยชุมชนน่าน 

(๔) หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ของวิทยาลัยชุมชนน่าน 

(๕) หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๐) ของวิทยาลัยชุมชนน่าน 

(๖) หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 



๑๐ 

  (๗) หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 

 ที่ประชุมมีความเห็นว่า หลักสูตรระดับอนุปริญญาใดที่มีระยะเวลาเปิดการเรียนการสอน
มาแล้วเกิน 5 ปี ให้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนเสนอ ดังน้ี 

2.1 ที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณามติของสภาสถาบันดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังน้ี 

 (1) การพัฒนาหลักสูตรควรพัฒนาเป็นหลักสูตรกลางของสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน
สามารถเพ่ิมเติมรายวิชาในหมวดวิชาเลือกให้เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งได้ ทั้งน้ีการเสนอให้
ความเห็นชอบและการรับทราบหลักสูตรในเล่มหลักสูตรจะต้องมีรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งที่จะเปิดสอนหลักสูตรน้ัน และจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ให้ครบตามหัวข้อที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

 (2) สถาบันต้องดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่มีเปิดสอนมาแล้ว 5 ปี โดยจัดทําเป็น
แผนการปรับปรุงให้ชัดเจน และในระหว่างที่ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนสามารถจัดการเรียน 
การสอนได้ เน่ืองจากวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งเปิดสอนไม่พร้อมกัน หากปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จก็สามารถเทียบ
โอนเข้าสู่หลักสูตรปรับปรุงได้ 

2.2 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบระยะเวลาการรับทราบหลักสูตรจํานวน 7 
หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว  

๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้กําหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาที่ครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ซึ่งจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

 การพิจารณา 
ที่ประชุมร่วมพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแล้ว มีข้อสังเกตดังน้ี  
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา โดยจัดเน้ือหารายวิชาให้มีความเหมาะสมตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
และตามหลักวิชาในสาขาวิชาน้ันๆ   อาทิ  หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ไม่ควรมี
รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย เน่ืองจาก การใช้คอมพิวเตอร์สําหรับเด็กอายุแรกเกิด - 6 ขวบ อาจจะ
ส่งผลต่อสมองและประสาทตาได้   นอกจากน้ี ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และจัดประชุม
ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน 
โดยเชิญกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายถนอม อินทรกําเนิด) เป็นวิทยากร 

2. หลักสูตรอนุปริญญ าบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ ธุร กิจ  ใน ปัจจุ บันมี
สถาบันการศึกษาเปิดการเรียนการสอนเป็นจํานวนมาก และผู้สําเร็จการศึกษาไม่มีงานทํา ดังน้ัน สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนควรทบทวนว่าหลักสูตรน้ีมีความต้องการ/จําเป็นที่ต้องเปิดสอนหรือไม่   หรือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางการศึกษา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๗ หลักสูตร ดังน้ี 
(1) หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๙) ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
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(2) หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๙) ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร 

(3) หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ของวิทยาลัยชุมชนน่าน 

(4) หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ของวิทยาลัยชุมชนน่าน 

(5) หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๐) ของวิทยาลัยชุมชนน่าน 

(6) หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐)  
ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

(7) หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)  
ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
  2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา และหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น   
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  เรื่อง การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุโขทัย 

 สรุปเรื่อง 

1. ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 11 การจัดต้ัง การรวม 
การโอนหรือการยุบเลิกวิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ให้ทําเป็น
กฎกระทรวง และมาตรา ๑๘ สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่ (๖) พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วน
ราชการของสถาบันตามมาตรา ๑๐ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว  

2. ขณะน้ี มีจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุโขทัยได้แจ้งความต้องการขอให้จัดต้ังวิทยาลัยชุมชน
ขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในจังหวัดให้ ดีขึ้น และเพื่อให้ 
การดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่เป็นไปข้อกําหนดแห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอ (ร่าง) กรอบแนวทางการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดดัง
เอกสารที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

 

   การพิจารณา 
1. ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) กรอบแนวทางการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนตามท่ีฝ่ายเลขานุการ

เสนอแล้วมีความเห็นว่า มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสมแล้ว และเห็นชอบให้จัดทําเป็นประกาศของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนต่อไป 

2. ประเด็นการอภิปรายให้ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน  
ที่ควรนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ พอสรุปได้ดังน้ี 

2.1 การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ อยากให้คิดเหมือนกับการลงทุนในระยะ 5 – 10 ปี 
ข้างหน้า ที่ต้องเห็นถึงความเติบโต และยั่งยืน นอกเหนือจากปัจจัยความต้องการของพ้ืนที่ เพราะปัจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญกับปัญหานักศึกษาลดลง การต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และ
ผูกพันกับการบริหารและภาระงบประมาณ และการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนจะต้องสามารถตอบโจทย์ปัญหาความ
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ต้องการของพ้ืนที่ชุมชนได้อย่างแท้จริง ทั้งน้ี ที่ประชุมมีความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําของ
ผู้ด้อยโอกาส อาจมีระบบที่แก้ไขได้ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ที่ไม่จําเป็นต้องต้ังวิทยาลัยชุมชน  

2.2 อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนเป็นเรื่องที่รัฐต้องลงทุน ซึ่งการจัดการศึกษา
รูปแบบวิทยาลัยชุมชนมีความยืดหยุ่น และผู้รับบริการเข้าถึงง่าย ดังน้ัน การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนตามหลักการเดิม
ที่ไม่เน้นเรื่องการลงทุนสร้างอาคารเรียน แต่ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ และจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จึงเป็นรูปแบบการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งที่แตกต่าง และเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้แก่
กลุ่มเป้าหมายที่พลาดโอกาส  

2.3 กรณีของการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 จังหวัด ที่ประชุมเสนอแนะว่า เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่กําหนดในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนที่เสนอข้างต้น สามารถจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน
เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนได้อย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรมีคณะทํางานไปศึกษาข้อเท็จจริงเพ่ือเสนอ
สภาสถาบันพิจารณาอีกครึ่งหน่ึง ทั้งน้ีเมื่อศึกษาข้อเท็จจริงแล้ว จังหวัดที่ ไม่มีความพร้อมหรือไม่มีปัจจัย
ความสําเร็จก็อาจไม่เสนอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนได้  

2.4 ที่ประชุมมอบให้กรรมการสภาสถาบัน (นายถนอม อินทรกําเนิด) เป็นประธาน
คณะทํางานเตรียมการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดชุมพร และ กรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) 
เป็นประธานคณะทํางานเตรียมการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย โดยนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะ
เป็นที่ปรึกษาคณะทํางาน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแต่งต้ังคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้และจัดทํา
หลักเกณฑ์การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ โดยมอบให้กรรมการสภาสถาบัน (นายถนอม อินทรกําเนิด) เป็นประธาน
คณะทํางานเตรียมการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดชุมพร และ กรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) 
เป็นประธานคณะทํางานเตรียมการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นที่ปรึกษาคณะทํางานทั้ง 2 จังหวัด 
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง การกําหนดช่ือตําแหนง่ทางวิชาการ มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและหลักเกณฑ์และ 
                             วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน 
 สรปุเรื่อง 

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙  
ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้ตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 

๑.1 ช่ือตําแหน่งทางวิชาการ แบ่งเป็น ๔ ระดับ 1) วิทยาจารย์ 2) วิทยาจารย์ชํานาญการ
พิเศษ 3) วิทยาจารย์เช่ียวชาญ 4) วิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ 

1.๒ มาตรฐานตําแหน่ง 
2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งวิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ วิทยาจารย์
เช่ียวชาญ และวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิแล้ว ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนเกี่ยวกับช่ือตําแหน่ง และคณะกรรมการ
ประเมิน  
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า  
  3.1 การกําหนดช่ือตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําดังกล่าว ไม่ได้เป็นความ
เห็นชอบของผู้สอนประจําส่วนใหญ่ในวิทยาลัยชุมชน ทําให้มีเสียงไม่เห็นชอบกับการใช้ช่ือตําแหน่งวิทยจารย์  
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  3.2 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดให้มีคณะทํางานเกี่ยวกับการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าช่ือตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.ค.ศ. มี ๕ ระดับ คือ 
ครู ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ และครูเช่ียวชาญพิเศษ ดังน้ัน การกําหนดช่ือตําแหน่งทาง
วิชาการรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชน ควรเป็นการ
ผสมผสานกันระหว่างหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.ค.ศ. กับ ก.พ.อ. จึงควรมีช่ือตําแหน่งทางวิชาการเป็นตําแหน่ง
อาจารย์ ซึ่งเป็นช่ือที่เคยประชาพิจารณ์ให้ข้าราชการครูได้รับทราบและส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยให้มี ๕ ระดับ 
เช่นเดียวกับ ก.ค.ศ. คือ อาจารย์ อาจารย์ชํานาญการ อาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เช่ียวชาญ และอาจารย์
เช่ียวชาญพิเศษ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงมีหนังสือแจ้งวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งทราบ เพ่ือให้ข้าราชการครูแสดง
ความคิดเห็นว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ปรากฏว่ามีผู้เห็นด้วย ๒๒๔ คน ไม่เห็นด้วย ๓๕ คน ไม่ออกเสียง
เน่ืองจากลาศึกษาต่อ ๓ คน ดังน้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้ดําเนินการดังน้ี  

3.2.1 ปรับปรุงช่ือตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชนเป็น ๕ 
ระดับ คือ 1) อาจารย์ 2) อาจารย์ชํานาญการ 3) อาจารย์ชํานาญการพิเศษ 4) อาจารย์เช่ียวชาญ 5)อาจารย์
เช่ียวชาญพิเศษ 

3.2.2 ปรับปรุงมาตรฐานตําแหน่ง  
3.3 จัดทําร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 

ชํานาญการ อาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เช่ียวชาญ และอาจารย์เช่ียวชาญพิเศษ โดยผ่านการพิจารณาของที่
ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล) เพ่ือกลั่นกรองและแก้ไขให้
เหมาะสม แล้วเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้ง
ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบช่ือตําแหน่งทางวิชาการ มาตรฐานตําแหน่ง และ
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังน้ันจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นชอบ  
 

   การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการกําหนดชื่อตําแหน่งทางวิชาการ มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน
แล้วมีข้อสังเกตว่า การนําเสนอวาระยังขาดประเด็นสาระสําคัญ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ต้ัง ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ มีรายละเอียดจํานวนมาก จึงให้กรรมการนํา
กลับไปศึกษาก่อน ดังน้ันเห็นควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบรายละเอียดแล้วนํามาเสนอในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบมติของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วนําเสนอสภาสถาบันในการประชุมคร้ังต่อไป 
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วาระที่ 4.3  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชมุชน และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชมุชนท่ีไม่เป็นขา้ราชการ 

 สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ขอกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่

ไม่เป็นข้าราชการ ได้อนุมัติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ดังน้ี 
  1. ค่าตอบแทนเป็นขั้นตํ่า - ขั้นสูง 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนขัน้ต่ํา (บาท) ค่าตอบแทนขัน้สูง (บาท) 
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 56,380 74,320 
รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 51,140 69,040 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 32,850 59,500 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 26,660 58,390 

  2. การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี 
 (1) การเลื่อนค่าตอบแทนให้กระทําปีละ 1 ครั้ง  
 (2) วงเงินที่ใช้เลื่อนต้องไม่เกิน ร้อยละ 6 ของค่าตอบแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนท่ีไม่เป็นข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 
และเลื่อนแต่ละคนในแต่ละคร้ังได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าตอบแทนตนเอง  
 (3) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนประเมินให้เป็นไปตามที่ 
สภาสถาบันกําหน 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ได้เสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนฯ 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการโดยมีนาย
ถนอม อินทรกําเนิด เป็นประธานกรรมการ ซึ่งพิจารณาเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี
ของรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ไม่
เป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี 

  3.1.1 ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(1) ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดําเนินการพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเลื่อนอัตราค่าตอบแทนตามเครื่องมือและตัวช้ีวัด
ที่กําหนด 

  (๒) รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปี ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน 

(๓) การเลื่อนค่าตอบประจําปีให้เลื่อน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

(๔) ในกรณีที่มีการคํานวณเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนหากคํานวณแล้วมีเศษไม่ถึง
สิบบาท ให้ปรับเพ่ิมขึ้นเป็นสิบบาท 

3.1.2 ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

  (๑ ) ให้ สภาวิทยาลั ย ชุมชนแ ต่ ง ต้ั งคณ ะกรรมการ  ๓  - 5  คน  จาก
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตามความในมาตรา 37 (๙) แห่งพระราชบัญญัติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2558 ดําเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเลื่อนอัตรา
ค่าตอบแทนตามเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดที่กําหนด 
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(๒) ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดําเนินการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยใช้ผลการประเมินตาม (๑) และอํานาจตามความในมาตรา 27 
(๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 เพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนตามเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดที่
กําหนด 

  (๓) ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ที่จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ต้อง
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน 

  (๔) การเลื่อนค่าตอบประจําปีให้เลื่อน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

  (๕) ในกรณีที่มีการคํานวณเพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนหากคํานวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบ
บาท ให้ปรับเพ่ิมขึ้นเป็นสิบบาท 

3.1.3 ตําแหน่งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

 (1) ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดําเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนตามเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดที่กําหนด 

  (2) ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดําเนินการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยใช้ผลการประเมินตาม (๑) และอํานาจตามความในมาตรา 
27 (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 เพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนตามเคร่ืองมือและ
ตัวช้ีวัดที่กําหนด 

  (3) รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ที่จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี 
ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน 

    (4) การเลื่อนค่าตอบประจําปีให้เลื่อน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

    (5) ในกรณีที่มีการคํานวณเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนหากคํานวณแล้วมีเศษไม่ถึง
สิบบาท ให้ปรับเพ่ิมขึ้นเป็นสิบบาท 

4. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนพัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดที่ใช้สําหรับการประเมินเพ่ือเลื่อน
ค่าตอบแทนของรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้คํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ี 1) ความประพฤติตามจริยธรรมวิชาชีพ 2) ผลสัมฤทธ์ิ
การดําเนินงานตามพันธกิจ 3) ภาวะผู้นํา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ  
 2. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนพัฒนาเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดที่ใช้สําหรับการประเมิน 
 

วาระที่ 4.4  เรื่อง การให้ความเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาสําหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. .... 

 สรุปเรื่อง 
 ๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะทํางานยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ

เก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วมของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือยกร่าง ระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการของวิทยาลัยชุมชน  



๑๖ 

  ๒. คณะทํางานได้จัดประชุมยกร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาสําหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. .... และเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
เพ่ือดําเนินการปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนเสนอ ดังน้ี 
   3.1 อนุกรรมการเพ่ือดําเนินการปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณากลั่นกรองสรุปสาระสําคัญตาม
ประกาศ ดังน้ี  
   3.2 ข้อ 3 ในประกาศน้ี “นักศึกษาพิการ” หมายความว่า คนพิการ ตามความหมายของ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และได้เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
   3.3 ข้อ 4 นักศึกษาพิการที่จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยชุมชน อาจมี
ลักษณะความพิการอย่างใดอย่างหน่ึง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 9 ประเภท ดังน้ี (๑) บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น (2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (๓) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
(๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (๕) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (๖) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา (๗) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 
 (๘) บุคคลออทิสติก (๙) บุคคลพิการซ้อน   

3.4 ข้อ 5 การรับนักศึกษาพิการเพ่ือเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้วิทยาลัยพิจารณา
จํานวนรับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความพร้อมของนักศึกษาพิการและความพร้อมของวิทยาลัย 
   วิทยาลัยที่ รับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาจะต้องจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
เทคโนโลยี สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการให้สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็นพิเศษของนักศึกษาพิการแต่ละประเภทความพิการอย่างเหมาะสม 
   3.5 ข้อ ๖ ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการ 
เข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชน ในแต่ละปีการศึกษา โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย 
จํานวนรับ หลักเกณฑ์เง่ือนไข วิธีการรับนักศึกษาพิการ ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษาในสาขาวิชา 
ต่าง ๆ วิธีการคัดเลือก หลักเกณฑ์เง่ือนไข และรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น   
   3.6 ข้อ ๗ ให้วิทยาลัยจัดทําแผนการรับนักศึกษาพิการพร้อมทั้งแผนงบประมาณเงิน
อุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัย  
   3.7 ข้อ ๘ วิทยาลัยจะได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ
ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามจํานวนเงินที่ต้องเรียกเก็บจากนักศึกษาพิการ หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ให้วิทยาลัยส่งเรื่องผ่านสถาบันเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราและรายการที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการกําหนด 
   3.8 ข้อ ๙ ให้วิทยาลัยส่งคําขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ โดยมี
หลักฐานประกอบด้วย 1) แผนการรับนักศึกษาพิการ 2) ประกาศรับนักศึกษาพิการ 3) รายช่ือนักศึกษาพิการแยก
ตามสาขาวิชา และเอกสารที่เก่ียวข้อง 4) แผนงบประมาณเงินอุดหนุน 
  ทั้งน้ี ให้วิทยาลัยจัดส่งคําขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ  
พร้อมหลักฐานให้สถาบัน ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพ่ือพิจารณาส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป 



๑๗ 

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาสําหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ....  
 
วาระที่ 4.5 เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมี
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการ  สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
ได้ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้ 
สืบหาข้อมูลจากสภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน และพิจารณาจากหลักฐานตามแบบประเมิน 
คณะกรรมการประเมินได้สรุปผลการประเมินแล้ว  

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบนายยุทธนา พรหมณี ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 
วาระที่ 4.6  เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
๑. ด้วยมีผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่จะปฏิบัติหน้าที่ครบวาระสี่ปี ดังน้ี 

  (1) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 14/๒๕๕7 ลงวันที่ ๒1 มกราคม 
๒๕๕๗ แต่งต้ัง นายพงษ์ศักด์ิ ศรีวรกุล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู ต้ังแต่วันที่ ๒1 
มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑  

  (2) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 37/๒๕๕7 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ แต่งต้ัง นายจรูญ พรหมสุข ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ต้ังแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวันที่ 1๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

  (๓) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 66/๒๕๕7 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ แต่งต้ัง นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ต้ังแต่วันที่ 20 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ 45/๒๕๖๐ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็น
ประธานกรรมการ 
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียน ดังน้ี 
   3.1 การเสนอขอแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัย
ชุมชนหนองบัวลําภู ยะลา และปัตตานี ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
   (๑) เสนอตามความในข้อ ๔ (๑) แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามความในข้อ ๑ (๒) และ (๓) แห่งประกาศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๑๘ 

   (๒) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู ยะลา และปัตตานี ได้แจ้งประวัติความเป็นมา  
แนวทางการพัฒนา และบริบทของวิทยาลัยชุมชน  
   (3) เสนอเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู ยะลา และปัตตานีในองค์ประกอบกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเองหรือผู้ที่ 
สภาสถาบันมอบหมายจํานวนหน่ึงคนเป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความ
เข้าใจและมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนจํานวนหน่ึงคนเป็นกรรมการ  

3.2 การเสนอขอขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย

ชุมชนพังงา เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดให้ “การ
สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังจากสภาสถาบัน” คือ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการประกาศ
รับสมัคร ซึ่งจะสรรหาแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2560 ประกอบกับคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนพังงา แต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก จึงขอความเห็นชอบเพ่ือให้ขยายเวลาในการดําเนินการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

  การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนหนองบัวลําภู ยะลา และปัตตานี และเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู ยะลา และปัตตานี ดังน้ี 
  1. ประเด็นคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
 
สภาวทิยาลัยชมุชน รายละเอยีดเดมิ รายละเอยีดทีป่ระชุม

ปรับปรุงแกไ้ข 
เหตผุลในการปรับ 

สภาวิทยาลัยชุมชน 
หนองบัวลําภู 

ไม่เสนอคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม เหมือนเดิม - 

สภาวิทยาลัยชุมชน 
ยะลา 

เค ย ศึ ก ษ า  พั ก อ า ศั ย  ห รื อ
ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับด้าน
การศึกษาในพื้นที่  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส) หรือ 4 อําเภอ
ของจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา 
นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ)  
ไม่ต่ํากว่า 10 ปี 

เคยศึกษา พักอาศัย หรือ
ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับ
ด้านการศึกษาในพื้นที่  3 
จั งห วั ดช ายแดนภาค ใต้ 
(ปั ต ต า นี  ย ะ ล า  แ ล ะ
นราธิวาส) หรือ 4 อําเภอ
ของจังหวัดสงขลา (อําเภอ
เทพา  นาทวี  สะบ้ าย้ อย 
และจะนะ) ไม่ต่ํากว่า 5 ปี 

ระยะเวลาที่สภาวิทยาลัย
ชุมชนกําหนดนานเกินไป 

สภาวิทยาลั ยชุ มชน
ปัตตานี 

มี ส ถ า น ภ า พ ท า ง สั ง ค ม ที่
แข็งแกร่ง สามารถประสานกับ
ผู้นําทุกกลุ่มได้ 

เสนอให้สภาวิทยาลัยชุมชน
ทบทวนและ เสนอ เข้ าที่
ประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ควรกําหนดคุณสมบัติอื่นที่
เหมาะสมของผู้สมควรดํารง
ตํ า แ ห น่ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร
วิทยาลัยชุมชน ท่ีมี ความ
ชัดเจน และเป็นรูปธรรม  



๑๙ 

   
 
 
  2. เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู ยะลา และปัตตานี 

องคป์ระกอบคณะกรรมการ 
สรรหาผู้อํานวยการวิทยาลยัชุมชน 

มติสภาวิทยาลยัชุมชน
หนองบัวลําภ ู/ 
สภาสถาบนั 

 

มติสภาวิทยาลยั
ชุมชนยะลา/ 
สภาสถาบนั 

 

มติสภาวิทยาลยัชุมชน
ปตัตานี/ 

สภาสถาบนั 
 

๑. กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบัน
มอบหมาย จํานวนหนึ่งคน เป็นประธาน 

นางสีลาภรณ์ บวัสาย นางสีลาภรณ์ บวัสาย 
รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ 

ธรรมา 

๒ . ก รรมก ารสภ าวิ ท ย า ลั ยชุ ม ชน
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหนึ่ง
คน เป็นกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร โฆ
สิระโยธิน 

นายอับดุลการมิ รา
มันห์สิริวงศ์ 

รองศาสตราจารย์
สมเกียรติ พ่วงรอด 

๓. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซ่ึงเป็น
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จํานวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ 
วรรณพงศ์ 

นายบุญสิทธิ์ ไชยชนะ 
รองศาสตราจารย์อิ่มจติ 

เลิศพงษ์สมบัต ิ

๔. ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง
จากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์เกีย่วกับภารกิจของ
วิทยาลัยชุมชน จํานวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ 

ให้ประธาน 
คณะกรรมการฯ เลือก 

ให้ประธาน
คณะกรรมการฯ 

เลือก 

ให้ประธาน 
คณะกรรมการฯ เลือก 

๕. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

ผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

ผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

 
  ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยชุมชน
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของ
วิทยาลัยชุมชน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่ง
แต่งต้ังต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตาม
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และ 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี 

1.1 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู ไม่เสนอคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม  



๒๐ 

1.2 วิทยาลัยชุมชนยะลา เสนอคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม คือ เคยศึกษา พักอาศัย หรือ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) หรือ 4 
อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ) ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี 

2. ไม่เห็นชอบคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเสนอ โดยให้นําไปกลับทบทวนและ
เสนอเข้าที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอีกคร้ัง 

3. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู ยะลา และ
ปัตตานี 
  4. เห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยชุมชนเสนอรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 
จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

5. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๐ 
 
วาระที่ 4.7  เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๒๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีผู้ อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เป็นประธานอนุกรรมการ เพ่ือทําหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  เบญจกาญจน์ กรรมการ 
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงเห็นควรพิจารณาเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็นอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ 
 

  การพิจารณา 
ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอและพิจารณารายช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
1. เสนอช่ือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  (นางสีลาภรณ์  บัวสาย) เพ่ือทําหน้าที่ 

อนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ 
2. เสนอช่ือผู้แทนผู้สอนประจํา (นายเผด็จ เปล่งปลั่ง) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็น

อนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แทนนางบุญชู มั่งคั่ง เมื่อเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2560 แล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติแต่งต้ัง ดังน้ี 
  1. กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสีลาภรณ์ บัวสาย) เป็นอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ 



๒๑ 

  2. ผู้แทนผู้สอนประจํา (นายเผด็จ เปล่งปลั่ง) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แทนนางบุญชู มั่งคั่ง เมื่อเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560 แล้ว 
 
 
วาระที่ 4.8 เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรบัปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
  1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559  
ได้มีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ และมี 
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาแล้วว่า เน่ืองจากผู้ ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  
เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ถึงแก่อนิจกรรม เน่ืองจาก
ยังมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถาบันอีกจํานวนมากท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะต้องดําเนินการจัดทํา 
หรือปรับปรุง แก้ไข ดังน้ัน จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  
 

  การพิจารณา 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและปรับรายช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ 

ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
1. เสนอช่ือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) เพ่ือทําหน้าที่

อนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรบัปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
2. เพ่ิมผู้แทนสํานักนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือทําหน้าที่อนุกรรมการ

ร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
  1. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   ประธานอนุกรรมการ 
  2. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ    อนุกรรมการ 
  3. ผู้แทนสํานักนิติการ     อนุกรรมการ 
      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล  อนุกรรมการ 
  5. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล    อนุกรรมการ 
  6. นายนําชัย กฤษณาสกุล    อนุกรรมการ 
  7. นายพิเชษฐ ตรีพนากร    อนุกรรมการ 
  8. นายเจริญชัย วงษ์จินดา    อนุกรรมการ 
  9. ผู้อํานวยการกอง/หน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ 
  10. ผู้อํานวยการกอง/หน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ 



๒๒ 

  11. นายสุชิน นาคเงิน     อนุกรรมการและเลขานุการ 
  12. เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  13.เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทํา ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เก่ียวข้องของหน่วยงานในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและ
ครบถ้วน และเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 
 
วาระที่ 4.9 เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการการพิจารณาและยกร่างระเบียบ ว่าด้วยกองทุน     

      สนับสนุนการศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
 สรุปเรื่อง 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 
2560 ได้มีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการจัดทําหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนิน 
การจัดต้ังกองทุนของวิทยาลัยชุมชน โดยนําเสนอแผนการดําเนินงานและความก้าวหน้าในการประชุมคร้ังต่อไป 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาแล้วว่า เห็นควรแต่งต้ังคณะอนุกรรมการการพิจารณาและ
ยกร่างระเบียบ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษา พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (15 )  
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาตามนโยบายของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ดังรายนามต่อไปน้ี 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการการพิจารณาและยกร่างระเบียบ ว่าด้วยกองทุน
สนับสนุนการศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... โดยมีองค์ประกอบดังน้ี 

1. นายถนอม อินทรกําเนิด    ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   อนุกรรมการ 
3. นายบุญเรือง ตันยา     อนุกรรมการ 
4. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล    อนุกรรมการ 
5. นายพิเชษฐ ตรีพนากร    อนุกรรมการ 
6. นายนําชัย กฤษณาสกุล    อนุกรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ   อนุกรรมการ 
8. นายนิยม ชูช่ืน     อนุกรรมการ 
9. นางชนิกา นํ้าเพชร     อนุกรรมการ 
10. นายสุชิน นาคเงิน     อนุกรรมการและเลขานุการ 
11. เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยให้มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ศึกษาข้อมูล เพ่ือจัดทําระเบียบ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษา 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และครบถ้วน  
และเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5 วาระอ่ืน ๆ 



๒๓ 

วาระที่ 5.1  เรื่อง การบรรจุและแต่งต้ังผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์  
                             สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพื่อเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ตามท่ีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ของวิทยาลัยชุมชนตาก  ได้สอบบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้า
พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) แต่ถูกตัดช่ือจํานวน 9 รายเน่ืองจากไม่มีคุณสมบัติ น้ัน 
  ในการน้ี  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) ได้แจ้งว่า ผู้ถูกตัดสิทธ์ิ
ทั้ง 9 ราย ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด  ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยตามหนังสือที่สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนได้หารือสํานักงาน ก.พ.เพ่ือพิจารณาการรับรองคุณวุฒิอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนเทียบเท่าคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แล้ว พบว่า  ผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง ๙ ราย มีคุณสมบัติครบถ้วน  จึงมีคําตัดสิน
ให้ผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง ๙ รายได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ  และให้เพ่ิมคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ในการประกาศรับสมัครและสอบเพ่ือบรรจุ
และแต่งต้ังเข้ารับราชการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป  
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 5.2 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ประธานกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้ง 9/2560 ในวันอังคารที่ 10 
ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ช้ัน 9 
กระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑7.3๐ น.   
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                  
นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                          นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


