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รายงานการประชุม 

สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 8/๒๕61 

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(นางอรสา ภาววิมล แทน) 
3. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายอุดร ตันติสุนทร  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
10. นายสุรพล โอภาสเสถียร กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
11. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
12. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

  (นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ แทน) 
13. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

   (นายรุจิระ โรจนเมธีสกุล แทน) 
14. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

  (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)   
15. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ    กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 
17. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
18. นายพล เสาะสุวรรณ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
19. นายเจริญชัย วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
20. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
21. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นายชุมพล พรประภา   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 



๒ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นายนําชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. นางสาวชมภู ไชยวงษ์ วิทยาลัยชุมชนตาก 
5. นางศศลักษณ์ ทองขาว วิทยาลัยชุมชนสตูล 
6. นางสาวสุชฎา พรหมแก้ว วิทยาลัยชุมชนสตูล 
7. นายลําพอง บุญยืน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
8. นายบุญทํา บุญธนาพิศาน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
9. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
17. นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
18. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
19. นางสาวลดาวัลย์ สีขมิ้น สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วาระที่ 1.1.1  เรื่อง การแต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ประธานแจ้งประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ว่ามีพระราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. 
เรียบร้อยแล้ว 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



๓ 

 
วาระที่ 1.1.2  เรื่อง การจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา 

ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกระทรวง 
การอุดมศึกษา พ.ศ. ....  และจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติในเดือนพฤศจิกายน 2561 ต่อไป ทั้งน้ี 
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ได้แต่งต้ังคณะทํางาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล) เป็นประธาน ซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย    

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1  เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบัน วิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือน 

กรกฏาคม – สิงหาคม 2561 
  สรุปเรื่อง  

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ดังน้ี 

1. งานดา้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบรหิารจัดการและการจัดการศกึษา
ของวิทยาลัยชุมชน 

ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนและอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพ่ือร่วมพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะทาง
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพที่ พัฒนาก้าวหน้าในชุมชน  โดยมี  ดร .สิริกร มณี รินทร์  
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน 

2. งานดา้นนโยบาย แผน และงบประมาณ  
2.1 ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนนําคณะบุคลากรกองแผนและงบประมาณ 

พร้อมด้วยผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมช้ีแจงการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 
โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับวงเงินงบประมาณประจําปี 2562 เป็นจํานวน 710 ล้านบาท 

2.2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  และแผนพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี” ระหว่างวันที่ 17 – 19 
กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่นํ้า ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพ่ือระดมความคิดเห็นของวิทยาลัย
ชุมชนทั้ง 20 แห่ง เพ่ือกําหนดเป้าหมายแผนพัฒนาระยะ 5 ปีในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ 
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีฯ 



๔ 

 
3.1 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดพิธีประสาทอนุปริญญา

บัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา  2560 และมีผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับอนุปริญญาบัตร จํานวน 
532 คน 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.2  เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  
                              ประจําปีการศึกษา 2560 
  สรุปเรื่อง 

1. กระทรวงศึกษาธิการรับสนองพระราชปรารถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดําริพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี  
มีผลการเรียนดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
  2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีต้ังแต่ปีการศึกษา 2547 การคัดเลือกกําหนดให้
แบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
กรุงเทพมหานคร แต่ละภูมิภาคแบ่งสถานศึกษาออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตาม
จํานวนของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
  3. คุณสมบัติของนักศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
แนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ได้กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษา และ
นักศึกษาพิการ ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ไว้ดังน้ี 
 3.1 สถานภาพทางการศึกษา 
 3.2 ผลการเรียน ผลงาน 
 3.3 คุณลักษณะพ้ืนฐาน นักศึกษาต้องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ดี 
 3.4 กิจกรรมและผลงานดีเด่น 
 4. เกณฑ์การตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย 
 4.1 นักศึกษา ที่มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1, 3.2, 3.3 และ 3.4 
 4.2 นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปน้ี 
 (1) ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อไม่ตํ่ากว่า 2.00 
และได้คะแนนเฉล่ียรวมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
 (2) ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ตํ่ากว่า 2.00 และได้
คะแนนเฉล่ียรวมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
 (3) ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น ไม่ตํ่า
กว่า 3.50  
 (4) ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนเรียงลําดับสูงสุดจากกรรมการในแต่ละ
ภูมิภาค 
 4.3 นักศึกษา ที่มีสิทธ์ิรับรางวัลชมเชย ต้องได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐาน
และได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อไม่ตํ่ากว่า 2.00 และได้คะแนนเฉล่ียรวมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
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 5. ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจําปี
การศึกษา 2560 
  5.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายช่ือนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับ
รางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดังต่อไปน้ี 
 (1) นางสาวปริธสัฑชา ธนฐนวกชภรณ์ วิทยาลัยชุมชนสตูล 
 5.2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายช่ือนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับ
รางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2560 
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดังต่อไปน้ี         
 (1) นายมนัส วิเศษรัตน์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
 (2) นางสาววรรณภา สุเมธวัน วิทยาลัยชุมชนตราด  
 (3) นายประยุทธ์ ชูประดิษฐ์ วิทยาลัยชุมชนยะลา 
 (4) นายมหูัมมดัสีดิก หามะ    นักศึกษาพิการทางร่างกาย  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 5.3 ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายช่ือนักศึกษาที่ได้รับเกียรติ
บัตรชมเชยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดังต่อไปน้ี 
 (1) นางสาววรรณี อาจนรากิจ  วิทยาลัยชุมชนตาก 
 (2) นางฐานิตดา นกแก้ว  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 (3) นางสาวธีรารัตน์ ป่ินแก้ว  วิทยาลัยชุมชนระนอง  
 5.4 รายช่ือนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม ในการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังต่อไปน้ี 
 (1) นางสาวปรางทอง เกตุเพ็ง  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว   
 (2) นายวิชัย นวลจันทร ์  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
 (3) นางจําเริญ จิ้วบุญชู  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
 (4) นางสาวสมใจ แท่นเน่ียว  วิทยาลัยชุมชนพังงา 
 ทั้งน้ี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2560กระทรวงศึกษาธิการ
จะแจ้งกําหนดการเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพ่ือรับรางวัลพระราชทานในโอกาส
ต่อไป สําหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ และเกียรติบัตรชมเชยจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการจัดส่งเกียรติบัตรให้
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือมอบให้แก่นักศึกษาในภายหลัง  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 1.2.3  เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 
  สรุปเรื่อง  

1. พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน วงเงิน 737.6660 ล้านบาท (1) จําแนกแผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 32.54% แผนงาน
พ้ืนฐาน 59.19% แผนงานบูรณาการ 8.27% (2) จําแนกประเภทงบรายจ่าย คือ งบบุคลากร 28.42% งบ
ดําเนินงาน 38.19% งบลงทุน 15.48% งบอุดหนุน 3.47% งบรายจ่ายอ่ืน 14.44% (3) จําแนกตามพันธ
กิจ (ไม่รวมบุคลากร 32.54%) ได้แก่ การจัดการศึกษา 56.22 % ด้านการวิจัย 1.45% ด้านการบริการ
วิชาการ 9.37% และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 0.41% 

2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
มีมติให้ความเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน แบ่งออกเป็น (1) สถาบันวิทยาลัยชุมชน 8.28% (2)  เงินสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน 0.95% และ (3) 
วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 90.78% และเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนบริหารงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอย่าง
จํากัดส่วนหน่ึงจากเงินรายได้ และให้ทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีในอนาคต  

3. ภายใต้กรอบงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสัดส่วน เท่ากับ 95.87% (737.6660 ล้านบาท) : 4.13% (31.7941 ล้าน
บาท) มีการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ 12 ผลผลิต/โครงการ 21 ตัวชี้วัด สรุปผลการ
ดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3  
(1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) โดยสรุปในภาพรวม ได้ดังน้ี  

3.1 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 21 ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ 19 ตัวช้ีวัด ดําเนินงานได้
มากกว่าร้อยละ 75 จํานวน 14 ตัวช้ีวัด (73.38%) และตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 3 ตัวช้ีวัดอยู่ระหว่างดําเนินการ 
และจะนําเสนอผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีผลการเบิกจ่าย 56.39% (416.0046 ล้านบาท 
จากวงเงินที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 737.7756 ล้านบาท)  
 

หน่วยงาน งปม.หลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ก่อหนี้ผูกพัน 
(PO) 

เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

รวมท้ังหมด 737.7756 96.7500 416.0046 224.0290 56.39 
1. สํานักงานสถาบนั 208.6204* 4.7836 118.3083 85.5315 56.71 
2. วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 529.1552 91.9584 297.6993 139.4976 56.26 
* รวมวงเงินของ วชช. 20 แห่งที่เบิกจ่ายโดยส่วนกลาง 126.773 ล้านบาท และวงเงินที่รอจัดสรรตามแผนที่ วชช.เสนอ 24.7455 ล้านบาท 
 

  ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม 
  ที่ประชุมได้อภิปรายรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 แล้วข้อคิดเห็น/เสนอแนะ พอสรุปได้ดังน้ี 

1. เมื่อพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายค่อนข้างตํ่า และไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 
ดังน้ัน การนําเสนอรายงานคร้ังต่อ ๆ ไป ควรมีการประมาณแผนการใช้จ่ายให้เห็นว่าจะดําเนินงานให้บรรลุ
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เป้าหมายของแผนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งน้ี ขอให้นําเสนอข้อมูลการใช้
จ่ายเงินที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด  

2. ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในช่วง 2 เดือน (สิงหาคม – กันยายน 2561) ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการดําเนินงานและเบิกจ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  
 
วาระที่ 1.2.4  เรื่อง การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง  

1. ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
พิจารณาเรื่อง เก่ียวกับการขอกําหนดช่ือตําแหน่งของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชนให้มีตําแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ
เห็นชอบให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งจาก “วิทยาจารย์” เป็น “อาจารย์” มี 5 ระดับ คือ อาจารย์ อาจารย์ชํานาญการ 
อาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เช่ียวชาญ และอาจารย์เช่ียวชาญพิเศษ ส่วนมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังฯ ให้ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน ซึ่ง
สถาบันวิทยาลยัชุมชนได้ดําเนินการแล้วนําเสนอที่ประชุมสถาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
9 มกราคม 2561 ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบผลการปรับปรุงและให้เสนอเรื่องไปยัง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  
มีมติเห็นชอบให้กําหนดส่วนราชการ หน้าที่และอํานาจ ในสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ออกเป็น 6 กอง  
1 หน่วยตรวจสอบภายใน ในวิทยาลัยชุมชน แบ่งออกเป็น 2 สํานัก 1 ศูนย์ ต่อมาที่ประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบการกําหนดโครงสร้างตําแหน่ง
บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งเร่ืองดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่คณะกรรมการ
ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้ัง เพ่ือดูแลการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
มีนายบุญปลูก ชายเกตุ เป็นประธาน ได้พิจารณาแล้ว ในประเด็นตําแหน่งประเภทบริหารที่ไม่มีวาระของ 
ส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนวิเคราะห์ภาระงานและกรอบอัตรากําลังร่วมกับ
สํานักงาน ก.พ. แล้วเสนอให้พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการแล้ว จึงเสนอเข้าที่ประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ประชุมพิจารณา มีมติเห็นชอบและ
ให้ส่งเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือ ส่งเรื่องไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอเรียนว่า ได้ประสานและติดตามเร่ืองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามาโดยตลอด จึงขอสรุปเส้นทางเดินของเรื่องให้ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบ 
 
   
 
 



๘ 

 
  ประเด็นข้อเสนอแนะ  

 ที่ประชุมได้อภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพื่อให้กระบวนการดําเนินงานบุคคลเป็นไปด้วย
รวดเร็วและถูกต้อง สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรสร้างความเข้าใจสําหรับระบบการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแก่เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทั้งอาจส่งบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วม
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทําระเบียบวาระ และร่วมประชุมช้ีแจงด้วย ทั้งน้ี ขอให้ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (นางอรสา ภาววิมล) ติดตามการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบและขอให้ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางอรสา  
ภาววิมล) ติดตามการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561  
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10
กรกฎาคม 2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 7/2561  
 

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
 ที่ประชุมได้อภิปรายเก่ียวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
โดยเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดให้มีช่องทางการสื่อสารหรือเผยแพร่รายงานการประชุม หรือมติที่
ประชุมโดยย่อของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้สภาวิทยาลัยชุมชนรับทราบและใช้เป็นข้อมูลที่เช่ือมโยง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเน่ือง และมีช่องทางที่สภาวิทยาลัยชุมชนสามารถให้ข้อเสนอแนะประเด็น
วาระการประชุมต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ/พิจารณาได้ อาทิ website intranet ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เป็นต้น 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 โดยไม่มีการแก้ไข และมอบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนจัดให้มีช่องทางการรับทราบรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแก่สภาวิทยาลัย
ชุมชน วิทยาลัยชุมชน และบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลที่เช่ือมโยงนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติได้อย่างต่อเน่ือง  
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

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



๙ 

 
วาระที่ 3.2 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      

      ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  สรุปเรื่อง 

1. สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติให้ชะลอแผนการใช้จ่ายเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยขอให้วิทยาลัยชุมชนจัดทํา
รายละเอียด พร้อมทั้งเอกสารประกอบให้สมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติตามลําดับต่อไป และการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 13 แห่ง) ครั้งที่ 2 วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 
5,266,183 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหม่ืนหกพันหน่ึงร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) จําแนกเป็น รายจ่ายประจํา 
วงเงิน 2,259,600 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และรายจ่ายลงทุน วงเงิน 
3,006,583 บาท (สามล้านหกพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) น้ัน  

2. ในการน้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีการดําเนินการ
ตามมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2561  
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยได้ตรวจสอบ และนําเสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เพ่ิมเติม) ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีรายละเอียดและความพร้อมของเอกสาร
ประกอบที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว รวมท้ังสิ้น วงเงิน 876,703 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามบาท
ถ้วน) จําแนกเป็น รายจ่ายประจํา  จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และรายจ่ายลงทุน จํานวน 
676,703 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และ
ทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ประชุมเวียน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 พิจารณา
กลั่นกรองแล้ว คณะกรรมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ และเห็นสมควรสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามลําดับต่อไป  
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นเก่ียวกับการบริหารเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนแล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ พอสรุปได้ดังน้ี 

1. เสนอแนะให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัย
ชุมชนเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เช่น รายการหรือ
โครงการที่เป็นความจําเป็นที่ไม่สามารถขอต้ังงบประมาณได้จริง ๆ โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งเป็น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหน้ีค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ
ของส่วนราชการ กล่าวคือ ให้ส่วนราชการท่ีมีเงินนอกงบประมาณ ให้นําเงินนอกงบประมาณไปชําระค่า
สาธารณูปโภคในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของค่าสาธารณูปโภคในปีน้ัน  เว้นแต่กรณีส่วนราชการที่มีเงินนอก
งบประมาณไม่เพียงพอตามเกณฑ์ดังกล่าว ดังน้ัน ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําข้อมูลค่าสาธารณูปโภคของ
วิทยาลัยชุมชนย้อนหลัง 10 ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเสนอแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จากรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในครั้งต่อไป 

2. จากการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนปัจจุบันมีอัตราที่ค่อนข้างตํ่า ที่
ประชุมจึงเสนอแนะว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะพิจารณาให้วิทยาลัยชุมชนจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือ



๑๐ 

 
สมทบเป็นค่าตอบแทนผู้สอน/วิทยากร ทั้งน้ี ที่ประชุมเสนอแนะให้มีการต้ังอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน เช่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นต้น โดย
ขอความอนุเคราะห์ให้ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.ถนอม อินทรกําเนิด) เป็นประธาน 

 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 
2 (เพ่ิมเติม) ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วงเงิน 876,703 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามบาท
ถ้วน) จําแนกเป็น รายจ่ายประจํา จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และรายจ่ายลงทุน จํานวน 
676,703 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) 
  2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน เช่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นต้น โดยมีกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.ถนอม อินทรกําเนิด) เป็นประธาน 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง  
1. ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561  

ได้พิจารณาเรื่องที่นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอใช้อํานาจ
ตามความในมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แนะนําในการแต่งต้ัง 
นายเจริญชัย วงษ์จินดา คุณวุฒิ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) ตําแหน่งบุคลากรชํานาญการพิเศษ  
ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และนายชาญวิทย์ โตธนะคุณ คุณวุฒิ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ) บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) 
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ 
ทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังน้ี 

1.1 ให้นําประสบการณ์ที่นายเจริญชัย วงษ์จินดา และนายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ได้รับ 
การแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่ม ตามคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ และคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๖๔/๒๕๕9 ลงวันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๙ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อํานวยการกอง รวมเวลา ๓ ปี ๒๙ วัน เป็นประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นการเฉพาะราย ตามความ
ในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการสถาบัน 
และรองผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

1.2 ให้แต่งต้ัง นายเจริญชัย  วงษ์จินดา ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้ังแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

1.3 ให้แต่งต้ัง นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้ังแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง 
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 



๑๑ 

 
ดังน้ัน รองผู้ อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนดังกล่าว  
จึงพ้นจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามความในมาตรา ๒๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘   
  บัดน้ี นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอใช้อํานาจตาม
ความในมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แนะนําในการแต่งต้ังให้ 
นายเจริญชัย วงษ์จินดา และนายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ดังน้ี 

2.1 นําประสบการณ์ที่นายเจริญชัย วงษ์จินดา และนายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ได้รับ
การแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่ม ตามคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ และคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๖๔/๒๕๕9 ลงวันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๙ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อํานวยการกอง รวมเวลา ๓ ปี ๒๙ วัน เป็นประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นการเฉพาะราย ตามมติที่
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมเวลาทั้งสิ้น ๓ ปี ๒ เดือน ๑๒ วัน เป็นประสบการณ์ด้าน
การบริหาร ตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้อํานวยการสถาบัน และรองผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘  

2.2 แต่งต้ังให้นายเจริญชัย วงษ์จินดา คุณวุฒิ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ตําแหน่งบุคลากรชํานาญการพิเศษ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทําหน้าที่เป็น
เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นับต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561  

2.3 แต่งต้ังให้นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ คุณวุฒิ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ) 
บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นับต้ังแต่วันที่ 14 
สิงหาคม 2561 

 

    การพิจารณา 
    ที่ประชุมได้อภิปรายเก่ียวกับการแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี
ข้อเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดลําดับอาวุโสในการแต่งต้ัง 
รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
มติ    ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้นําประสบการณ์ที่นายเจริญชัย วงษ์จินดา และนายชาญวิทย์ โตธนะคุณ 
ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่ม ตามคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ และคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๖๔/๒๕๕9 ลงวันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๙ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อํานวยการกอง รวมเวลา ๓ ปี ๒๙ วัน เป็นประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นการเฉพาะราย ตามมติที่
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และที่ได้รับแต่งต้ังให้ 
ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมเวลาทั้งสิ้น ๓ ปี ๒ เดือน ๑๒ วัน เป็นประสบการณ์
ด้านการบริหาร ตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้อํานวยการสถาบัน และรองผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๒ 

 
๒. เห็นชอบให้แต่งต้ังนายเจริญชัย วงษ์จินดา คุณ วุฒิ  ศศ .บ . (รัฐศาสตร์) ศศ .ม . 

(รัฐศาสตร์) ตําแหน่งบุคลากรชํานาญการพิเศษ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทํา
หน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 

๓. เห็นชอบให้แต่งต้ังนายชาญวิทย์ โตธนะคุณ คุณวุฒิ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพ
ชีวภาพ) บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ดํารงตําแหน่งรอง
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้ังแต่วันที่ 
14 สิงหาคม 2561 
  4. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังเจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันจํานวนไม่เกิน 
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน ตามข้อ 6 ของข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุม 
สภาสถาบัน พ.ศ. 2558 
  5. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังเจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันจํานวนไม่เกิน 
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ ตามข้อ 4 วรรคสามของข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
จํานวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
สภาวิชาการ และการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  6. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดลําดับอาวุโสใน 
การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการสืบหาข้อเท็จจริงผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา (วาระลบั) 
 
วาระที่ 4.3  เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 

สรปุเรื่อง 
 ๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ 4/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๑ แต่งต้ัง  
นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ต้ังแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กําหนด  
 2. เน่ืองจากมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนยะลา 
มีหนังสือร้องเรียนถึงการบริหารงานของนายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ว่าขาดหลักธรรมาภิบาลทําให้เกิด 
ความสับสน วุ่นวายในวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกอบกับในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ได้เกิดเหตุการณ์ที่ 
นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนยะลา ขณะที่มีการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนยะลาเกิดขึ้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเหตุจําเป็นและเร่งด่วนในการ
บริหารจัดการการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เสนอนายกสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือมีคําสั่งให้นายปกรณ์  ปรีชาวุฒิเดช ยุติการทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นการช่ัวคราว 
ต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง และจะรายงานต่อที่ประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณา  และขณะที่ยังไม่ได้เสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาผู้รักษา
ราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีคําสั่งแต่งต้ังให้ นายพล เสาะสุวรรณ 
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ยะลา ต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อีกตําแหน่งหน่ึง จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง  



๑๓ 

 
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเรื่องการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยะลาในระหว่างที่มีคําสั่งให้ นายปกรณ์  ปรีชาวุฒิเดช ยุติการทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นการ
ช่ัวคราว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสืบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ เกิดขึ้นแล้ว เห็นควรเสนอให้ นายวิชาพร  
ชินประพัทธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความอาวุโสและมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารงานตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 
๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติ  และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัย และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น
ผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา  

                                                                                                                           
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 ๑. จากเหตุการณ์ที่นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ทําร้ายร่างกายผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นสตรีใน
สถานที่ราชการ ซึ่งเป็นเหตุจําเป็นและเร่งด่วนจึงรับทราบและเห็นชอบคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ที่ ๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ที่ให้นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดชยุติการทดลองปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นการช่ัวคราว ต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จนกว่าจะมี
คําสั่งเปลี่ยนแปลง  
 2. เห็นชอบแต่งต้ังให้ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

 
วาระที่ 4.4  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ของผู้อํานวยการ 
                             วิทยาลัยชุมชนพจิิตร 

สรปุเรื่อง 
    ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน กําหนดให้มีการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับแต่งต้ังครบกําหนดเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน น้ัน 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๑ และจะครบกําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ๑๘๐ วัน  
ในวันที่ 7 กันยายน ๒๕๖๑ ดังน้ัน จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ ตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ 
ในประกาศ  
                                                                                                                                                       
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ  
นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดังน้ี 

๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน       เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล  เป็นกรรมการ 

              (ผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมายจํานวนหน่ึงคน) 
  3. นายไพศาล นุ่มนาค                          เป็นกรรมการ 
              (ประธานกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชน) 
 4. นายธวัขชัย รัตนพุก                         เป็นกรรมการ 
             (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหน่ึงคน) 



๑๔ 

 
  5. ดร.สุวิมล ธนะผลเลิศ                       เป็นกรรมการ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดหรือนอกจังหวัด ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จํานวนหน่ึงคน) 
  6. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ 4.5  เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู 

สรปุเรื่อง 
ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 43/๒๕๖1 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1  

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู  
น้ัน 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู ได้ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
ประกาศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้สืบหาข้อมูลจากสภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน 
และพิจารณาจากหลักฐานตามแบบประเมิน การประเมินผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู มีผล 
การประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนด  
                                                                                                                                   
มติ ที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ นายสายศิลป์ สายืน 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู  
 
วาระที่ 4.6  เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 

สรปุเรื่อง 
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕6๑ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ๒๕

6๑ ได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ที่ 45/๒๕๖๐ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็น
ประธานกรรมการ ดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงาอีกคร้ัง น้ัน 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
ได้ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายจํารัส ขนาดผล คุณวุฒิ กศ.บ. 
(ฟิสิกส์) ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ข้าราชการบํานาญ สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้มีความเหมาะสม
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา  
 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งต้ัง นายจํารัส ขนาดผล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
พังงา และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
  
 
 
 
 



๑๕ 

 
วาระที่ 4.7  เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 

สรปุเรื่อง 
๑. ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยโสธร  

ดังคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๒๗/๒๕6๑ เรื่อง แต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ลงวันที่ 
๑๒ มีนาคม ๒๕6๑ โดยแต่งต้ังให้  

๑.๑ นางสุติมา ฮามคําไพ ดํารงตําแหน่ง รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย  
 ๑.๒ นายวสันต์ สุวรรณ์เนตร ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจาก

ผู้สอนประจําในวิทยาลัย  
๒. ด้วย นางสุติมา ฮามคําไพ รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ซึ่งสรรหาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทางด้านวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือเคยปฏิบัติงานด้านวิชาการ หรือปฏิบัติงาน
สอนในสถาบันอุดมศึกษา มีความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่ง เน่ืองจากมีภารกิจด้านบริหารจากต้นสังกัดที่
เพ่ิมขึ้น และกําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการจัดทําผลงานทางวิชาการ จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็ม
ความสามารถ ทั้งน้ีอาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานของวิทยาลัย  

๓. วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน โดยแต่งต้ัง  
นายวสันต์  สุวรรณ์เนตร อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง 
หัวหน้าสํานักวิชาการ ดังคําสั่งวิทยาลัยชุมชนยโสธร ที่ ๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ 
การมอบหมายงาน ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทําให้ นายวสันต์ สุวรรณ์เนตร ต้องทําหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยโดยตําแหน่ง มีผลให้ตําแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มา
จากผู้สอนประจําในวิทยาลัยว่างลง  

๔. วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนยโสธรเพ่ือดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการแทนตําแหน่งที่ว่างลง 2 ตําแหน่ง คือ  

4.๑ รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ซึ่งสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทางด้าน วิชาการจากสถาบัน อุดมศึกษาหรือ เคยปฏิบั ติงานด้านวิชาการ หรือปฏิ บั ติงานสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

4.๒ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัย ดังคําสั่งวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร ที่ ๓๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยโสธร  
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

5. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมเพ่ือสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ยโสธรแทนตําแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคาร
ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.๑ ตําแหน่งรองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ซึ่งสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทางด้านวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือเคยปฏิบัติงานด้านวิชาการ หรือปฏิบัติงานสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 1 คน คือ นายประจวบ  จันทร์หม่ืน รองคณบดีวิทยาลัย
กฎหมายและการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะกรรมการสรรหาได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้ นายประจวบ จันทร์หม่ืน ดํารงตําแหน่ง รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ซึ่งสรรหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทางด้านวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือเคยปฏิบัติงานด้านวิชาการ หรือปฏิบัติงาน
สอนในสถาบันอุดมศึกษา 



๑๖ 

 
5.๒ ตําแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัย มีผู้สมัคร

เข้ารับการสรรหา 2 คน คือ นายวสันต์ บุญล้น ตําแหน่งครู วิทยาลัยชุมชนยโสธร และ นางสาวสุถิรา ม่ันคง 
ตําแหน่งครู วิทยาลัยชุมชนยโสธร 

 คณะกรรมการสรรหาได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ นายวสันต์  บุญล้น 
ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัย 

6. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนยโสธรแทนตําแหน่งที่ว่างลงแล้ว พบว่า เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอต่อสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕/
2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนยโสธร และให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
                                                                                                                                                       
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ดังน้ี 

1. นายประจวบ จันทร์หมื่น ดํารงตําแหน่ง รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย 
2. นายวสันต์ บุญล้น ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจํา

ในวิทยาลัย 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ 4.8  เรื่อง อนุมัติการให้อนปุริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2561 

 สรปุเรื่อง 
1. ตามท่ีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ในมาตรา ๑๘ (๕) สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
และ มาตรา ๔๖ สถาบันมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหน่ึงในสาขาวิชาที่มีการสอน
ในสถาบันได้ ดังต่อไปน้ี (๑ ) อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
(๒) ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม 

 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามท่ี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง และลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว จํานวน 
269 คน เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการกล่ันกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร           
ของวิทยาลัยชุมชน กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 

3. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
ของวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖1 ได้พิจารณากลั่นกรอง 
และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 7 แห่ง จํานวน 269 คน แล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548             
ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร            
เกณฑ์ขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน 269 คน  
 
 



๑๗ 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบและอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 269 คน  
         1.1 วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน 2 คน 
                 ๑.๑.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2 คน 
      1.2 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน 6 คน 
                1.2.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 6 คน 
      1.3 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จํานวน 7 คน 
                1.3.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 7 คน 
      1.4 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จํานวน 35 คน 
                1.4.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 27 คน 
                 1.4.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 1 คน  
                1.4.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 7 คน 
         1.5 วิทยาลัยชุมชนยะลา จํานวน 49 คน 
                1.5.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 15คน 
                1.5.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 14 คน 
                1.5.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน 
                 1.5.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 14 คน 
               1.5.๕ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 4 คน 
          1.6 วิทยาลัยชุมชนระนอง จํานวน 72 คน 
                 1.6.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 29 คน 
                 1.6.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20 คน 
                 1.6.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 คน 
                       1.6.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 14 คน 
          1.7 วิทยาลัยชุมชนน่าน จํานวน 98 คน 
                 1.7.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 คน 
                 1.7.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 54 คน 
                 1.7.3 หลักสูตรอนุปริญญา การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 41 คน 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาต่อไป 
 
วาระที่ 4.9 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรอนุปรญิญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561  
                                ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

สรปุเรื่อง 
1. วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญามาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และปรับปรุง

หลักสูตร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF)   
ซึ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) ได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัด
ให้มีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน



๑๘ 

 
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
ทุก ๕ ปี 
  2. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF)  จํานวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาที่ครบรอบระยะเวลา 
ตามที่กําหนด จํานวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชาแล้ว โดยแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวิชา อย่างน้อยสาขาวิชาละ ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้
หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
  4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ทั้ง ๗ สาขาวิชา และ        
๑ หมวดวิชา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยแล้ว 
  5. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 
๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แล้ว 

6. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญาเพ่ิมอีก ๓ สาขาวิชา ดังน้ี 
ลําดบัที ่ ชื่อหลกัสตูร ผูท้รงคณุวุฒ ิ วัน เวลา ที่วิพากษ ์

๑ หลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

๑) ผศ.อรวรรณ น้อยวัฒน์  
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๒) นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์  
สาธารณสุขอําเภอ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒ หลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการจัดการ 
สุขภาวะผู้สูงอายุ 

๑) รศ.ดร.ศิริพร ขมัภลิขิต  
อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๒) รศ.พัสมณฑ์ คุม้ทวีพร  
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๓ หลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑) ผศ.ดร.อํานาจ ทองขาว  
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๑๔ กรกฎาคม 2๕๖๑ 



๑๙ 

 
ลําดบัที ่ ชื่อหลกัสตูร ผูท้รงคณุวุฒ ิ วัน เวลา ที่วิพากษ ์

๒) ผศ.ดร.ศลักษณ์ ทองขาว  
อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๓) ดร.จารุทรรศน์ พัฒนพันธ์ชัย  
อาจารย์ประจําสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  

  7. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลั่นกรองร่างหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน รายละเอียดตามท่ีเสนอที่ประชุมแล้ว 
 8. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ตรวจสอบร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรียบร้อยแล้ว  
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน จํานวน 3 หลักสูตรแล้วมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ พอสรุปได้ดังน้ี 
1. ให้ทบทวนการใช้ภาษาในการเขียนช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ให้ใช้ศัพท์ที่มี

ความหมายตรงกัน เช่น สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ (Associate Program in Health Management 
for Elderly in Community) เป็น สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ (Associate Program in Elderly 
Healthcare Management in Community  รายวิชาการฝึกประสบการณ์  (Practicum) เป็น  รายวิชา 
การฝึกประสบการณ์ (Feild Experience) รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์เบ้ืองต้น เป็น 
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ และตรวจสอบภาษาอังกฤษของรายวิชาเทคนิคการจัดการ 
สุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน ฯลฯ เป็นต้น 

2. เสนอแนะให้แยกรายวิชาการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะผู้สูงอายุ เป็น 2 รายวิชา 
เน่ืองจากเป็นรายวิชาที่มีสาระ/รายละเอียดสําคัญ และอาจจะรวมรายวิชาสถานการณ์และปัญหาด้านสุขภาวะ
ผู้สูงอายุกับรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ 

2. ให้ปรับปรุงกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จ
การศึกษา พร้อมทั้งให้ปรับการนําเสนอให้เป็นรูปแบบเดียวกับ TQF ทั้ง 3 หลักสูตร 

3. ให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร “พัฒนาความเป็นเลิศด้านสาธารณสุข เพ่ือความม่ังคั่งของ
ชุมชน เป็น “พัฒนานักปฏิบัติด้านสาธารณสุขชุมชน เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน จํานวน ๓ สาขาวิชา ดังน้ี 

1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
1.2 หลักสูตรอนุปริญญา   สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน  



๒๐ 

 
1.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน และนําไปจัดการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชนต่อไป 
 2. ให้ความเห็นชอบการเสนอหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรเป็นรายวิทยาลัย โดยให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) และเสนอให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
วาระที่ 4.10 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการท่องเท่ียว  
                              ของวิทยาลัยชุมชนระนอง และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี
 สรปุเรื่อง 

1. วิทยาลัยชุมชนระนองและวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้นําหลักสูตรอนุปริญญา ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีผ่านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปปรับปรุงตามความ
เหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชน แล้วดังน้ี 
 
วิทยาลัยชุมชน 

ชื่อหลกัสตูร/วิทยาลัยชุมชน (เดิม) 
แก้ไขเปน็ สภาวิทยาลัยชุมชน

เห็นชอบ 
ระนอง หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(สกอ.รับทราบหลักสูตร  
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 255๖) 

ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริ ญ ญ า 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

ในการประชุม         
ครั้งที่ ๙/256๐      

วันที่ ๗ พฤศจิกายน 256๐ 

อุทัยธานี หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
(สกอ.เห็นชอบ  
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริ ญ ญ า 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑     

วันที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๑ 

  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนระนอง 
และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีแล้ว เห็นว่า ทั้ง 2 วิทยาลัยชุมชนได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตามเงื่อนไขที่
กําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งสภา
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีข้อเสนอแนะ รายละเอียดตามท่ีเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
  3. วิทยาลัยชุมชนระนองและวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้ดําเนินการแก้ไขรายละเอียดของ
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และ
ตรวจสอบหลักสูตรที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็นว่า วิทยาลัยชุมชน
ระนอง และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตามเง่ือนไขที่กําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และแก้ไขช่ือหลักสูตรอนุปริญญาให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว 



๒๑ 

 
  การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยชุมชนระนอง 
และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีแล้วมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ พอสรุปได้ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะภาพรวมของ 2 หลักสูตร 
1.1 ให้ปรับปรุงกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จ

การศึกษา พร้อมทั้งปรับการนําเสนอให้เป็นรูปแบบเดียวกับ TQF ทั้ง 2 หลักสูตร  
1.2 ให้ปรับแผนการเรียนการสอนของหลักสูตรให้ครอบคลุมและเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
1.3 ให้ปรับตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน ข้อ 4 “จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา” เป็น  “จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา” 

1.4 ให้ทบทวนการใช้ภาษาในการเขียนช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ให้ใช้ศัพท์
ที่มีความหมายตรงกัน เช่น รายวิชาทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ รายวิชาจิตวิทยาธุรกิจ รายวิชาสังคม
กับการพัฒนา และการเขียนภาษาอังกฤษของรายวิชาภาษาประเทศเพ่ือนบ้านของ 2 หลักสูตร ควรเขียนให้
เหมือนกัน ฯลฯ เป็นต้น 

1.5 ให้ปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของทั้ง 2 หลักสูตร ให้เป็นตามหมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยวของวิทยาลัยชุมชนระนอง  
   ควรเพ่ิมเติมรายวิชาที่เก่ียวกับการวางแผนเพ่ือกระจายโอกาสทางการท่องเที่ยวเพ่ือให้
เกิดรายได้ และรายวิชาการจัดการความขัดแย้งในชุมชน 

3. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
ให้ทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา 

เช่น มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านที่ 5 ข้อ 1 กําหนดให้มีทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นต่อการทํางานที่
เก่ียวกับการจัดการทางธุรกิจ ในตารางแสดงผลการเรียนรู้ ทั้งหลักสูตรมีเพียงรายวิชาเดียวที่บรรลุผลการเรียนรู้ 
ข้อน้ี  เมื่อดูคําอธิบายรายวิชาแล้ว ไม่ปรากฎว่ามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป แต่มีรายวิชา
อ่ืนที่เรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแต่กลับไม่มีผลการเรียนรู้ข้อน้ี 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี  
 1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ของวิทยาลัย
ชุมชนระนอง 
  2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ของ
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน และนําไปจัดการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชนต่อไป 
  
 
 



๒๒ 

 
วาระที่ 4.11 เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 สรุปเรื่อง 
 1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา ๕ ให้จัดต้ังสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนขึ้นเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้เริ่มจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายในฐานะส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสํานักงบประมาณกําหนดให้หน่วยงานจัดทํา
แผนแม่บทระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 
2564) และนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดําเนินงานในระยะปัจจุบัน
และอนาคต ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2574) และมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาปรับยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 
20 ปี ต่อที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการประชุม 
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 แล้วมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดให้มีการระดมความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือให้มีความคลอบคลุม และสอดคล้อง
กับภารกิจที่กําหนดในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดให้มีการระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับภารกิจที่ กําหนดใน
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวม 3 ครั้ง และได้ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 
20 ปี โดยได้ปรับเปล่ียนช่วงระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุดของยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยนับเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2561 และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2580 รายละเอียดตามที่เสนอที่
ประชุมแล้ว 
 

  การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แล้วมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ พอสรุปได้ดังน้ี  

1. ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี รองรับการนํายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการบรรจุเรื่องการจัดหลักสูตรทางด้านดิจิทัล 
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไว้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทําแผนงบประมาณรองรับการดําเนินงานในปี 
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  

2. ประเด็นเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือนําไปปรับปรุงยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ให้มีความสมบูรณ์ก่อนเผยแพร่สู่การปฏิบัติแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  
(1) กระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกับการกําหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่กําหนดให้ครบถ้วน (2) เพ่ิมเติมประเด็นการจัดทําความร่วมมือกับต่างประเทศใน
ระดับวิทยาลัยชุมชน (3) ระบุเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลให้ชัดเจนมากข้ึน เช่น open source เป็นต้น 
(4) จํานวนตัวช้ีวัด หรือจัดกลุ่มตัวช้ีวัดที่ซ้ําซ้อนกันในแต่ละยุทธศาสตร์ที่เป็นเชิงผลลัพธ์ เพ่ือลดจํานวนตัวช้ีวัด
ที่เป็นการแสดงถึงความสําเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง และ



๒๓ 

 
ผู้ประกอบการในชุมชน ที่มีความเป็นไปได้ที่วิทยาลัยชุมชนดําเนินการแล้วจะประสบความสําเร็จได้ ควรคงไว้
เป้าหมายเดียว คือ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน และทําให้เกิดความย่ังยืน  
(6) การกําหนดตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ เรื่อง องค์กรคุณธรรม สร้างนวัตกรรมชุมชน พัฒนาคนที่
ย่ังยืน ว่าอะไรเป็นตัวบ่งบอกถึงการบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 เรื่อง โดยกําหนดเป็นแต่ละช่วง 5 ปี เพ่ือดู
ความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน และนําไป
เผยแพร่สู่การปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 5.๑ เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ประธานกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ครั้งที่  9/2561 ในวันที่ 
11 กันยายน  2561  ณ  ห้ องประชุมสถาบัน วิทยาลั ย ชุมชน  อาคารรัชมั งคลาภิ เษก  2  ช้ั น  9 
กระทรวงศึกษาธิการและกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑8.3๐ น.  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ  
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                    นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


