
    

รายงานการประชุม 
สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 9/๒๕60 
วันอังคารที่ 10 ตลุาคม 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. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

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

 
 
 



    

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. นายนําชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
6. นางชนิกา นํ้าเพชร สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. นายสุชิน นาคเงิน สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. นายนําพล ปัญญาทิพย์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

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

ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเด็ก
เล็กที่ให้ความสําคัญของการพัฒนาเด็กเล็กนับต้ังแต่แรกเกิด – 8 ขวบ เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม โดยเน้น
พัฒนาการทางสมองให้เป็นไปตามวัย ซึ่งมีผลต่อการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตครู 
รวมถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนด้วย แต่เน่ืองจากใบประกอบวิชาชีพครูจะกําหนดให้เฉพาะ
หลักสูตรระดับปริญญา ดังน้ัน  สถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจต้องหารือแนวทางการขอให้รับรองใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถไปปฏิบัติงานใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความต้องการบุคลากรด้าน
การศึกษาปฐมวัย และไม่จําเป็นต้องมีวุฒิระดับปริญญา   
   
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบนัวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560  
  สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการสรุปนําเสนอที่ประชุมทราบเก่ียวกับ ภาระงานและกิจกรรมของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560 ดังน้ี 



    

  1.สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง จัดทําดอกไม้จันทน์ มอบ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นําไปมอบให้ประชาชน เพ่ือใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และร่วม
ปลูกดอกไม้สีเหลืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
 2. งานด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ   

2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .2561  
ในระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่นํ้า ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพ่ือ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ
วิทยาลยัชุมชนทั้ง 20 แห่ง 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 
20 ปี เพ่ือจัดทําเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และแผนงานสําคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 30 
กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม 
         3.  งานด้านมาตรฐานการศึกษาและวิจัย  
   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลการวิจัยของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน วัตถุประสงค์เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนนําเสนอผลการวิจัยปี 2560 และข้อเสนอโครงการวิจัยของ
ปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี  
 4. งานดา้นการบรหิารงานบคุคล  
  มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่ปฏิบัติงานครบ 180 วัน 
จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สระแก้ว และสงขลา ซี่งในแต่ละแห่งคณะกรรมการฯ เห็นว่า
มีผลงานที่โดดเด่น คือ 

� วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
� วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้แก่ การบริหารจัดการพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

� วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้แก่ การเลี้ยงชันโรงเชิงพาณิชย์ 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 
กันยายน 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2560  
   
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยแก้ไขดังน้ี 

1. แก้ไขในวาระที่ 3.2 หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 30 
 ข้อความเดิม “2. ประเด็นการกําหนดอายุของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุ 
ไม่เกิน 70 ปี ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้ามของผู้อํานวยการวิทยาลัย และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558” 



    

 แก้ไขเป็น “2. ประเด็นการกําหนดอายุของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุไม่เกิน 
70 ปี ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัย และรองผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี กลุ่มกฎหมายได้หารือกับสํานักงาน
กฤษฎีกาแล้ว สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับฯ ได้ และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558 และระหว่างที่การแก้ไขข้อบังคับฯ ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ใช้เกณฑ์การกําหนดอายุฯ เป็น
นโยบายในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนที่เกิดขึ้นในช่วงน้ีด้วย” 

2. แก้ไขในวาระที่ 3.1 หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 7 และ 21 
ข้อความเดิม “เห็นชอบระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นไปตาม

มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558”  
แก้ไขเป็น “เห็นชอบให้ระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นไปตาม

ระบบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558” 

3. แก้ไขในวาระที่ 4.1 หน้าที่ 16 บรรทัดที่ 23 
  ข้อความเดิม “ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

2. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแต่งต้ังคณะทํางานเตรียมการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน 
2 จังหวัด โดยมอบให้กรรมการสภาสถาบัน (นายถนอม อินทรกําเนิด) เป็นประธานกรรมการจัดต้ังวิทยาลัย
ชุมชน ณ จังหวัดชุมพร และ กรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) เป็นประธานกรรมการจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย และนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นที่ปรึกษาคณะทํางาน” 

 แก้ไขเป็น “ที่ประชุมมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแต่งต้ังคณะทํางานศึกษาความ
เป็นไปได้และจัดทําหลักเกณฑ์การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหม่ โดยมอบให้กรรมการสภาสถาบัน (นายถนอม  
อินทรกําเนิด) เป็นประธานคณะทํางานเตรียมการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดชุมพร และ กรรมการสภา
สถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) เป็นประธานคณะทํางานเตรียมการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย 
โดยมีนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นที่ปรึกษาคณะทํางานทั้ง 2 จังหวัด” 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
วาระที่ 3.1  เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

  สรุปเรื่อง 
ตามที่ สภาสถาบัน วิทยาลัย ชุมชน  ได้มีการประชุมพิจารณาและมีม ติ เก่ียวกับ 

การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ น้ัน  

ประธานที่ประชุมขอให้เพ่ิมเติมประเด็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา
ของวิทยาลัยชุมชน ตามข้อเสนอแนะของผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาเปิดการ
เรียนการสอนเป็นจํานวนมาก และผู้สําเร็จการศึกษาไม่มีงานทํา ดังน้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรทบทวนว่า
หลักสูตรน้ีมีความต้องการ/จําเป็นที่ ต้องเปิดสอนหรือไม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ



    

เปลี่ยนแปลงของบริบททางการศึกษา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมทั้งให้ติดตามมติของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับวิทยาลัยชุมชนด้วย 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 3.2  เรื่อง การกําหนดชื่อตําแหน่งทางวิชาการ มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และหลักเกณฑ์ 
                             และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจํา 
                            ในวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง   
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน  

๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบช่ือตําแหน่งทางวิชาการ และมาตรฐานตําแหน่ง ของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
 ๑.๑ ช่ือตําแหน่งทางวิชาการ แบ่งเป็น ๔ ระดับ 

  (๑) วิทยาจารย์ 
  (๒) วิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ 
  (๓) วิทยาจารย์เช่ียวชาญ 
  (๔) วิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ 
 ๑.๒ มาตรฐานตําแหน่ง  

๒. คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามที่ 
ก.พ.อ. ต้ังเพ่ือให้พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนก่อนนําเสนอ ก.พ.อ. โดยมี 
นายบุญปลูก ชายเกตุ เป็นประธานอนุกรรมการ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ช่ือตําแหน่งวิทยาจารย์ และ
มาตรฐานตําแหน่ง ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ  

 โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับการเสนอแนะจากสํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าควรเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการพร้อมกันด้วย 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังคณะทํางาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  
เบญจกาญน์ เป็นประธาน เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
วิทยาจารย์พิเศษ วิทยาจารย์เช่ียวชาญ และวิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ  แล้วได้เสนอเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าช่ือตําแหน่งวิทยาจารย์ 
เดิมเคยประชาพิจารณ์ให้ข้าราชการครูทราบในช่ือ ตําแหน่งอาจารย์ และข้าราชการครูส่วนใหญ่เห็นชอบ หาก
จะใช้ช่ือตําแหน่งวิทยาจารย์ควรประชาพิจารณ์ให้ข้าราชการครูทราบก่อน จึงมีมติให้ทบทวนประเด็นของ 
การกําหนดช่ือตําแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการประเมินฯ 

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้จัดให้มีคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาด้านวิชาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมเป็นคณะทํางาน ซึ่งพิจารณาเห็นว่า
ช่ือตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนในวิทยาลัยชุมชน ปัจจุบันใช้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.ค.ศ. ซึ่งมี
ตําแหน่งทางวิชาการ ๕ ระดับ คือ ครู ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ และครูเช่ียวชาญพิเศษ 



    

ดังน้ัน การกําหนดช่ือตําแหน่งทางวิชาการ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการควรเป็น 
การผสมผสานกันระหว่างหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.ค.ศ. กับ ก.พ.อ. จึงควรมีช่ือตําแหน่งทางวิชาการเป็น 
ตําแหน่งอาจารย์ ซึ่งเป็นช่ือที่เคยประชาพิจารณ์ให้ข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชนได้รับทราบและส่วนใหญ่เห็น
ด้วย โดยให้มี ๕ ระดับ เช่นเดียวกับ ก.ค.ศ. คือ ตําแหน่งอาจารย์ อาจารย์ชํานาญการ อาจารย์ชํานาญการ
พิเศษ อาจารย์เช่ียวชาญ และอาจารย์เช่ียวชาญพิเศษ  

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งให้ข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชนทราบ และให้พิจารณา
ว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ปรากฏว่ามีข้าราชการครูที่เห็นด้วย ๒๒๔ คน ไม่เห็นด้วย ๓๕ คน ไม่ออก
เสียงเน่ืองจากลาศึกษาต่อ ๓ คน ดังน้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามที่
คณะทํางานฯ ได้ปรับช่ือตําแหน่งอาจารย์ มี ๕ ระดับ ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่  
๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่าหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าวมี
รายละเอียดจํานวนมาก จึงให้กรรมการนํากลับไปศึกษาก่อน และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบ
รายละเอียดมติของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วนํามาเสนอ
ในการประชุมคร้ังต่อไป 

5. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ได้นําเสนอมติของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ที่ประชุมทราบแล้ว และได้เพ่ิมเติมประเด็นเน้ือหา  
“คําจํากัดความ” และ “แบบฟอร์ม” ที่ใช้ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน  
 

  การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการกําหนดชื่อตําแหน่งทางวิชาการ มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัย
ชุมชนแล้ว มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑. ประเด็นชื่อตําแหน่งทางวิชาการ กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายถนอม  
อินทรกําเนิด) ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การใช้ช่ือตําแหน่งทางวิชาการ คําว่า “วิทยาจารย์ วิทยาจารย์ชํานาญการ
พิเศษ วิทยาจารย์เช่ียวชาญ วิทยาจารย์ทรงคุณวุฒิ” ช่ือดังกล่าวเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยชุมชน เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนมีภารกิจที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เช่น มีภาระงานสอน 
ภาระงานปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาชุมชน ภาระงานวิจัย และภาระงานช่วยงานวิทยาลัยชุมชน แต่เมื่อมี 
การประชาวิจารณ์จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการสอนของวิทยาลัยชุมชนแล้ว มีความคิดเห็นเสนอให้ใช้
ช่ือตําแหน่งทางวิชาการ คําว่า “อาจารย์ อาจารย์ชํานาญการ อาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เช่ียวชาญ 
อาจารย์เช่ียวชาญพิเศษ” โดยให้เหตุผลเน่ืองจากช่ือวิทยาจารย์เป็นช่ือที่มีความแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน ซึ่ง
จะเป็นกลุ่มน้อยที่ใช้ช่ือดังกล่าว อาจจะมีผลต่อการต่อรองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ดังน้ันจึงเห็นควรให้มีการทบทวนช่ือตําแหน่งทางวิชาการ โดยใช้คําว่า “อาจารย์ อาจารย์
ชํานาญการ อาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เช่ียวชาญ อาจารย์เช่ียวชาญพิเศษ” 

๒. ประเด็นมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน  

 ตามที่คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชนได้กําหนดรายละเอียดมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งให้ตรงตาม



    

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ด่ังเช่นสายงาน “สอน และวิจัย” ได้กําหนดไว้ใน 
มาตรา ๔๔ และลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานน้ีได้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการ
สอน การศึกษา การอบรม การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาชุมชน งานศึกษาค้นคว้าวิจัยการวิจัยชุมชน งานบริการใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน การให้คําปรึกษาแนะนําแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และอื่น ๆ ก็ได้นําบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนในพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มากําหนดไว้ด้วยเช่นกัน 
  ทั้งน้ีที่ประชุมได้เสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ
วิทยาลัยชุมชน และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจํา
ในวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน อาทิเช่น บัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการฯ โดยมีกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายถนอม อินทรกําเนิด) เป็นประธาน พร้อม
ทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรกําหนดมาตรการหรือบทลงโทษ สําหรับผู้ที่จ้างทําผลงานทางวิชาการ หรือการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการด้วย  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบให้ใช้ช่ือตําแหน่งอาจารย์เป็นช่ือตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําใน
วิทยาลัยชุมชนชน โดยมี ๕ ระดับ คือ 

(๑)  อาจารย์ 
(2)  อาจารย์ชํานาญการ 
(3)  อาจารย์ชํานาญการพิเศษ 
(4)  อาจารย์เช่ียวชาญ 
(5)  อาจารย์เช่ียวชาญพิเศษ 

  ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายถนอม อินทรกําเนิด) เป็นประธาน 
โดยนําข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของวิทยาลัยชุมชน และหลักเกณฑ์ และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน ให้สอดคล้องกับ
บริบทของวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งจัดทําระเบียบข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป  
  
วาระที่ 3.3  เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร และปัตตาน ี

 สรุปเรื่อง   
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  

๒๕60 พิจารณามีมติไม่เห็นชอบผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร และให้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรชุดใหม่ และเสนอให้ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ 
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ในองค์ประกอบ กรรมการสภาสถาบัน



    

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอรายช่ือ
คณะกรรมการฯ ในองค์ประกอบอ่ืน ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมคร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2560 ได้พิจารณาเร่ืองที่สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเสนอคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ว่าต้อง “มีสถานภาพทางสังคมที่แข็งแกร่ง สามารถประสานกับผู้นําทุกกลุ่ม
ได้” แล้วเห็นว่ายังไม่ชัดเจนและตรวจสอบยาก จึงมีมติไม่เห็นชอบและให้สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีทบทวน
และนําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอีกคร้ัง  

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า  
   3.1 สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้เสนอตามความในข้อ ๔ (๑) แห่งข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามความในข้อ ๑ 
(๒) และ (๓) แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
  3.๒ วิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้แจ้งประวัติความเป็นมา แนวทางการพัฒนา และบริบท
ของวิทยาลัยชุมชน  
  3.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร  
  3.4 สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของ 
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีแล้ว ดังน้ี 
  (1) เป็นผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะ
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ) ไม่
น้อยกว่า 5 ปี 
   (2) เป็นผู้ที่สามารถพูดและสื่อสารภาษามลายูได้ 
 

  การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี และเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ดังน้ี 
  1. ประเด็นคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

สภาวิทยาลัยชุมชน รายละเอียดเดมิ รายละเอียดทีป่ระชุมปรบัปรุง
แก้ไข 

สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี (1) เป็นผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะ
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 
อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา  
นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ) ไม่น้อยกว่า 
5 ปี 
(2) เป็นผู้ที่สามารถพูดและสื่อสารภาษา
มลายูได้ 

(1) เป็นผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภ าค ใ ต้  เฉ พ าะ จั งห วั ด ย ะ ล า 
ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอ
ในจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา  
นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ) ไม่
น้อยกว่า 5 ปี 
(2)  เ ป็ น ผู้ ที่ ส า ม า ร ถ เข้ า ใ จ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 



    

  2. เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร  
   (1) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
   (2) นางประภาศรี สุฉันทบุตร  กรรมการ 
   (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี หลวงนา  กรรมการ 
   (4) .......................................  กรรมการ 
   (5) ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  กรรมการและเลขานุการ 
  ทั้งน้ีที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยชุมชน
เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจ
ของวิทยาลัยชุมชน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนาม
ในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ดังน้ี 

(1) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
   (2) นางประภาศรี สุฉันทบุตร  กรรมการ 
   (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี หลวงนา  กรรมการ 
   (4) .......................................  กรรมการ 
   (5) ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  กรรมการและเลขานุการ 
  ทั้งน้ีที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัย
ชุมชนเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เก่ียวกับ
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนก่อนเสนอนายกสภาสถาบัน
ลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
  2. เห็นชอบคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี ดังน้ี  
  2.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะ
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ)  
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  2.2 เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
วาระที่ 3.4  เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการดําเนินการตามพันธกิจสถาบัน  
                             วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... 

 สรุปเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๖/2560 เมื่อวันที่ 1๘ กรกฎาคม 

2560 ได้พิจารณาร่างพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็นควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปทบทวน 
ร่างพันธกิจ โดยอธิบายรายละเอียดของแต่ละพันธกิจ รวมทั้งรูปแบบ/แนวทางในการดําเนินงานของแต่ละ 
พันธกิจให้ชัดเจน เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามพันธกิจได้  ทั้งน้ี 
ควรมีคําอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน และหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนให้
ชัดเจนเพื่อให้เห็นความแตกต่าง และมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างพันธกิจสถาบัน



    

วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ... ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม  โดยมอบกรรมการสภาสถาบัน (นายถนอม อินทรกําเนิด) 
พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกคร้ัง 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ... ตามมติของที่ประชุมแล้ว และนําเสนอร่างพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ปรับปรุงแล้วต่อที่ประชุม
พิจารณา รายละเอียดดังเอกสารวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 

  การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การดําเนินการตามพันธกิจ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... แล้ว มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ิมเติม โดยสรุปได้ดังน้ี 

1. การจัดการศึกษา ควรเพ่ิมเติมระบบการจัดการศึกษาในเรื่อง Group learning เน้น
เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือก เน้นการจัดการเรียนรู้โดยมีครูของวิทยาลัยชุมชน ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการ
เรียนรู้ (facilitator) และสามารถนําประสบการณ์จากการทํางานหรือประสบการณ์ชีวิตมาเทียบโอนเข้าสู่
การศึกษาได้  

2. การวิจัย ควรเพ่ิมเติมประเด็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ผลการวิจัยที่สามารถสร้าง 
การเปล่ียนแปลง การส่งเสริมให้มีการวิจัยจากการทํางานประจํา และการวิจัยจากการปฏิบัติการในพ้ืนที่จริง  
ทั้งน้ี วิทยาลัยชุมชนควรสร้างความโดดเด่นด้านการวิจัย โดยการนําภูมิปัญญาและความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
หรือชุมชน มาวิจัยต่อยอดซึ่งต้องกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานที่สามารถสร้างอัตลักษณ์ และความโดด
เด่นของวิทยาลัยชุมชน ๆ ได้   

3. การบริการทางวิชาการ ควรกําหนดให้เป็นรูปแบบเดียวกับการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งลักษณะการจัดการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ ดังน้ัน บริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนก็ควรมีได้หลาย
รูปแบบเช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุมไป
ปรับปรุง (ร่าง) การดําเนินการตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเสนอ 
นายกสภาสถาบันลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา (วาระลับ) 

  
วาระที่ 4.2  เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้ อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
                             แม่ฮ่องสอน สระแก้ว และสงขลา 
 สรปุเรื่อง 

1. ตามที่สภาสถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
  1.1 คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 46/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
  1.2 คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 47/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  



    

  1.3 คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 48/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา  
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนเสนอ ดังน้ี  
   2.1 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน สระแก้ว และสงขลา ได้ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้สืบหาข้อมูลจากสภาวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน และ
พิจารณาจากหลักฐานตามแบบประเมิน การประเมินผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 3 แห่ง มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนด ทั้งน้ีรายละเอียดจะนําเสนอในวันประชุม 
   2.2 การประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ตามกฎหมาย
กําหนดให้คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนครบกําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ หากไม่แล้วเสร็จให้เสนอขอขยายเวลาการประเมินต่อสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้อีก 30 วัน  
 2.3 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครบกําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการประเมินฯ ต้องดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
คือ วันที่ 14 กันยายน 2560 แต่เน่ืองจากคณะกรรมการประเมินฯ แต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก จึงขอ
ความเห็นชอบเพ่ือให้ขยายเวลาในการประเมินฯ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ถึงวันที่ 19 กันยายน 
๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว  
 

   การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัย

ชุมชนแม่ฮ่องสอน สระแก้ว และสงขลาแล้ว มีข้อเสนอแนะว่าการประเมินผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมี
ความสําคัญต่อการทํางานของวิทยาลัยชุมชน ดังน้ันควรมีการประเมินแบบ 360 องศา โดยกําหนดให้จัดทํา
แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน โดยให้ดําเนินการเรื่องดังกล่าว
ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนครบระยะเวลาการประเมินผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ทั้งน้ีอาจจัดทําเป็นระบบ
ออนไลน์ หรือเอกสารสําหรับการประเมินก็ได้ และให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทุกวิทยาลัยชุมชน  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
  1.  เห็นชอบให้ นายคมสัน คูสินทรัพย์ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล และนายนิยม ชูช่ืน  
ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ดังเสนอ 
  2. เห็นชอบให้ขยายเวลาในการดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ถึงวันที่ 19 กันยายน ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 
 



    

วาระที่ 4.3  เรื่อง ชื่อหลักสูตรอนปุริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
 สรปุเรื่อง 

๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจาณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรหลักสูตรของสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 3 ครั้ง (วันที่ 5 , 19 มิถุนายน 2558 และ 13 กรกฎาคม 2559) รวม จํานวน ๑๒ หลักสูตร และมี
หนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 ครั้ง เพ่ือขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้ง 
ผลการรับทราบหลักสูตร แต่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามิได้มีหนังสือแจ้งผลการรับทราบหลักสูตร
ดังกล่าว 
    2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือเรื่อง ส่งคืนหลักสูตรอนุปริญญาของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๑๒ หลักสูตร เน่ืองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาการกําหนดช่ือปริญญาระดับอนุปริญญาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับการกําหนดช่ือปริญญาระดับอนุปริญญา
ว่า “อนุปริญญา” แล้วตามด้วยช่ือสาขาวิชาและกําหนดใช้อักษรย่อว่า “อ....(สาขาวิชา)” เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่มีผลบังคับใช้ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และให้สถาบันพิจารณาและทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกต
ดังกล่าวข้างต้น และนําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้อนุมัติก่อนส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป 

3. เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้แก้ไขช่ือ
หลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร โดยไม่มีการแก้ไขโครงสร้างและสาระสําคัญส่วนอ่ืน ๆ ของหลักสูตรเสนอที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 

 
ลําดบั
ที ่

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลกัสตูรเดมิทีเ่สนอ สกอ. ชื่อหลกัสตูรทีแ่ก้ไข 

๑ วิท ยาลั ย ชุ มชน
สงขลา 

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๖) 

อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) 

๒ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น  (หลั ก สู ต รป รับ ป รุ ง  พ .ศ . 
๒๕๕๖) 

๓ อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๔ อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๖) 

อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๕ วิท ยาลั ย ชุ มชน
พังงา 

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๖) 

อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 



    

ลําดบั
ที ่

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลกัสตูรเดมิทีเ่สนอ สกอ. ชื่อหลกัสตูรทีแ่ก้ไข 

๖ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น  (หลั ก สู ต รป รับ ป รุ ง  พ .ศ . 
๒๕๕๖) 

๗ อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๘ วิท ยาลั ย ชุ มชน
น่าน 

อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 
 

อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๙ วิท ยาลั ย ชุ มชน
ยโสธร 

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๖) 
 

อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) 

๑๐ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น  (หลั ก สู ต รป รับ ป รุ ง  พ .ศ . 
๒๕๕๖) 

๑๑ วิท ยาลั ย ชุ มชน
สระแก้ว 

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
บัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 

อ นุ ป ริ ญ ญ า  ส าข า วิ ช าก า ร บั ญ ชี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๑๒ วิท ยาลั ย ชุ มชน
สมุทรสาคร 

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๙) 

อ นุป ริญ ญ า  สาขา วิช าการ จัดการ
อุตสาหกรรม  (หลักสู ตรใหม่  พ .ศ . 
๒๕๕๙) 

 
 การพจิารณา 

1. ที่ประชุมรับทราบมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
การแก้ไขช่ือหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และไม่มีโครงสร้างและสาระสําคัญส่วนอ่ืน ๆ ของหลักสูตร จึงเห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขช่ือ
หลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตรให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามขั้นตอนต่อไป 

2. เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขช่ือหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน จํานวน 
7 หลักสูตรที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในคราวประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2560 ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ดําเนินการและเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามขั้นตอนต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 



    

 1. รับทราบมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

2. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ที่แก้ไขช่ือหลักสูตรตาม 
มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมจํานวน ๑9 หลักสูตร จําแนกเป็น 

 ๒.๑ หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืน จํานวน 12 หลักสูตร  
 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 (๑) อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  
 (๒) อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 (๓) อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 (๔) อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 วิทยาลัยชุมชนพังงา  
   (๑) อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    (๒) อนุปรญิญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    (๓) อนุปรญิญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 วิทยาลัยชุมชนน่าน 
    (๑) อนุปรญิญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 วิทยาลัยชุมชนยโสธร  
  (๑) อนุปรญิญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

  (๒) อนุปรญิญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
  (๑) อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
  (๑) อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 ๒ .2  หลักสูตรที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบในคราวประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 จํานวน 7 หลักสูตร   

  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
  (1) อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)  
  วิทยาลัยชุมชนยโสธร 

(1) อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)  
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
(1) อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)  
(2) อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)  
(3) อนุปรญิญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)  
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
(1) อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐)  
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
(1) อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)  

 



    

ระเบียบวาระท่ี 5 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ประธานกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 10/2560 ในวันอังคารที่ 
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
ช้ัน 9 กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งกําหนดการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร ในเดือนมกราคม 
2561 ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑7.3๐ น.   
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                  
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                          นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


