๑
รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๒/๒๕62
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
.........................................
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นางสิริกร มณีรินทร์
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นายสุทน เฉื่อยพุก แทน)
3. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์
4. นายถนอม อินทรกําเนิด
5. นายชุมพล พรประภา
6. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
7. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
8. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
9. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)
10. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ แทน)
11. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์
13. นายทิวากร เหล่าลือชา
14. นายอัศวยุช เทศอาเส็น
15. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
16. นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
2. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
3. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
4. นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธวัญชัย ชูหน้า
2. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

๒
3. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
5. นายพิเชษฐ ตรีพนากร
6. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
7. นางชนิกา น้ําเพชร
8. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
9. นายสุชิน นาคเงิน
10. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
11. นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์
12. นายทศปริชัย เลาห์ทวี
13. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ
14. นายสิทธิพร พินิจสิน
15. นายนําพล ปัญญาทิพย์
16. นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์
17. นางสาวมะวะดี ศรีพลอย
18. นายสดายุ ทองพรม

ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1
เรื่อง รายงานการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
ประธานแจ้งความก้าวหน้าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาให้ที่ประชุมทราบว่า ในช่วง
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา พ.ศ. ....ในวาระ 2 และ 3
มติ
วาระที่ 1.2
วาระที่ 1.2.1

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2562 เป็ น พิ เศษ เมื่ อ วั น ที่ 8
กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. .... แล้ ว ลงมติ
เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และจะนําทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้
ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยมีสาระสําคัญในมาตรา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๓ “ “เด็ ก ปฐมวั ย ” หมายความว่ า เด็ ก ซึ่ ง มี อ ายุ ต่ํ า กว่ า หกปี บ ริ บู ร ณ์ แ ละให้
หมายความรวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา”

๓
มาตรา ๘ “การจัดการเรียนรู้ของสถานพั ฒ นาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความ
พร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย”
มาตรา ๙ “ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย...” โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน มีรัฐมนตรี 4 กระทรวง เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงสาธารณสุข มีเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๔ “คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ (๕) บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
หน่ วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม ให้ เป็ นไปตามนโยบาย
ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย”
มาตรา ๑7 “ให้ มี คณะอนุ ก รรมการบู รณาการการพั ฒ นาเด็ก ปฐมวั ย..มีห น้าที่ แ ละ
อํานาจ...(2) กําหนดแนวทางบู รณาการทํ างานร่วมกั น ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องฯ รวมทั้งการบูรณาการจัดบริการในแต่ละช่วงรอยต่อของ
เด็กปฐมวัย”
มาตรา ๑๘ “ให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ”
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนควรพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ใ นการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญ ญา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งปัจจุบันยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม และมีผู้สนใจเรียน
จํานวนมากอันดับต้น ๆ
มติ
วาระที่ 1.2.2

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง ตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําและการกําหนดตําแหน่งบริหาร (ผู้อํานวยการกอง)
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งที่ประชุมทราบความก้าวหน้าของการติดตามเรื่องการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําและการกําหนดตําแหน่งบริหาร (ผู้อํานวยการกอง) จากการเข้าพบหารือระหว่าง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียด
ดังวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้
๑. การดําเนินการเรื่องตําแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน เสนอ
ให้ ตั้ ง คณะทํ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค ลากรใน
สถาบั นอุดมศึกษา สถาบั นวิทยาลัยชุม ชน และเจ้าหน้าที่ของสํานักส่งเสริมและพัฒ นาสมรรถนะบุคลากร
(สพบ.)
๒. การดําเนินการเรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน จํานวนไม่เกิน ๓ ตําแหน่ง สถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ระหว่างจัดทําคําชี้แจง
เหตุ ผ ลความจํ าเป็ น ประกอบภาระงานตํ าแหน่ งรองผู้ อํ านวยการวิท ยาลั ย ชุ ม ชน 3 ตํ าแหน่ ง ซึ่ งจะเสนอ
สภาสถาบันพิจารณาก่อนเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๔
๓. การดําเนินการกําหนดตําแหน่งบริหาร (ผู้อํานวยการกอง) จะดําเนินการในส่วน
ราชการภายในสํานักงานสถาบัน เป็ นลําดับแรก จากการวิเคราะห์ภาระงานและการมอบอํานาจ และจะ
ดําเนินการสําหรับส่วนราชการในวิทยาลัยชุมชนต่อไปตามลําดับ
มติ
ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของการติดตามเรื่องการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ของผู้สอนประจําและการกําหนดตําแหน่งบริหาร (ผู้อํานวยการกอง)
วาระที่ 1.2.3

เรื่อง การรับทราบการลาออกของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
สรุปเรื่อง
ตามสภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแต่ งตั้ ง ร้ อ ยตํ ารวจตรี ส นุ ก สิ งห์ ม าตร ดํ ารงตํ าแหน่ ง
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นั้น
ด้วยร้อยตํารวจตรีสนุก สิงห์มาตร กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชน
ยโสธร มีความประสงค์ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เนื่องจากมีภารกิจสําคัญที่จะต้องปฏิบัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการลาออกของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนในตําแหน่งที่ว่างลง
๒. เห็ น ชอบให้ ค ณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนยโสธร ตามคํ าสั่ ง
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ยโสธรในตําแหน่งที่ว่างลง
วาระที่ 1.2.๔

เรื่อง แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สรุปเรื่อง
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่ อวันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕) โดยให้
ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนงานหรือโครงการเชิงนโยบายเร่งด่วนของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในประเด็นเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศสถาบั น วิท ยาลั ยชุ ม ชนการศึ ก ษาปฐมวั ย ของวิท ยาลั ยชุ ม ชน และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน
๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้บูรณาการแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน/ การจัดการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชน ไว้ในแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนระยะ ๕ ปี และจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ที่เกี่ยวข้องต้อไป
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการปรั บ ปรุ ง แผนยุ ทธศาสตร์ สถาบั นวิ ท ยาลั ยชุ มชนระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๕
วาระที่ 1.2.๕

เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
สรุปเรื่อง
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๔ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้ง
แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ เอื้อต่อการส่งเสริมครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่อดิจิทัล รวมทั้งพั ฒ นาปรับปรุง
ห้องสมุดออนไลน์ นั้น
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสภาสถาบัน
เรียบร้อยแล้ว และให้นําเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาต่อไป ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายวาระที่
นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติ
ที่ประชุมรับทราบผลการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
วาระที่ 1.2.๖

เรื่อง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง)
สรุปเรื่อง
ตามที่ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมี น โยบายให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเสนอโครงการ
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มี นายชุมพล พรประภา นางสีลาภรณ์ บัวสาย และนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
กรรมการสภาสถาบัน เป็น คณะที่ปรึกษา ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงการก่อนเสนอให้
กองทุ นเพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พิจารณา นั้ น กสศ. ได้ แจ้งผลการพิ จารณาโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพ ชั้นสูงแล้ว มีวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 6 แห่ง จากวิท ยาลัยชุม ชน 12 แห่ ง
ที่เสนอโครงการ ได้รับจัดสรรทุนรวม 265 ทุน จําแนกเป็นผู้รับทุน 2 ปี จํานวน 195 ทุน และผู้รับทุน 5 ปี
จํานวน 70 ทุน รวมวงเงิน จํานวน 71,877,500 บาท ดังนี้

วิทยาลัยชุมชน
1. ตาก
2. อุทัยธานี
3. สมุทรสาคร
4. ตราด
5. สตูล
6. ยะลา

จํานวนผู้รับทุน
๒ ปี
๓๐
๔๕
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
195

จํานวนผู้รับทุน
๕ ปี
๗๐
70

รวม
โดยมีรายละเอียดของการให้ทุนสําหรับสถาบันการศึกษา และนักเรียน/นักศึกษา ดังนี้

รวมจํานวนผู้รับทุน
๓๐
๑๑๕
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
265

๖
๑. สําหรับสถาบันการศึกษา จําแนกเป็น
๑.๑ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการคัดเลือกผู้รับทุน ๑,๕๐๐/บาทต่อทุน
๑.๒ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ๑๐,๐๐๐ บาท
ต่อทุนต่อปี เพื่อใช้ในการยกระดับคุณ ภาพการเรียนการสอน สร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของเยาวชน
การติดตามและประเมินผล
๒. สําหรับนักเรียน/นักศึกษาผู้รับทุน
๒.๑ สําหรับทุน ๕ ปี (ปวช.ต่อเนื่อง ปวส.) ค่าใช้จ่ายประจําเดือน (ค่าที่พักและค่า
ครองชี พ รวมถึ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการเรี ย นที่ จํ า เป็ น ) เดื อ นละ ๖,๕๐๐ บาทต่ อ ทุ น ใน ๓ ปี แ รก และ
๗,๕๐๐ บาทต่อทุนใน ๒ ปีหลัง
๒.๒ สําหรับทุน ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญา) ค่าใช้จ่ายประจําเดือน (ค่าที่พักและค่าครอง
ชีพ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนที่จําเป็น)
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ที่ประชุมมีความเห็นว่า การได้รับจัดสรรทุนตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ของวิทยาลัยชุม ชน 6 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องที่น่ายินดี ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอแนะว่า
เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องในการจัดทําโครงการขอรับสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงต่อไป
สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้
1. จั ด ให้ มี ร ะบบการติ ด ตามผลการดํ าเนิ น โครงการ เช่ น การวิจั ยติ ด ตามประเมิ น ผล
ในแต่ละกิจกรรมของโครงการ เช่น กระบวนการการคัดเลือกผู้รับทุน การติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษาและ
การมีงานทํา เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ และจะทําให้วิทยาลัยชุมชน
เกิดการเรียนรู้ สามารถนํามาปรับปรุงการทํางาน รวมทั้งเป็นแนวทางให้วิทยาลัยชุมชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาได้
เรียนรู้ต่อไป โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง
2. เนื่องจากมีวิทยาลัยชุมชน 6 แห่งที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จากวิทยาลัยชุมชน 12
แห่ ง ที่ เ สนอโครงการนั บ เป็ น จํ า นวนสู ง มาก จึ ง เห็ น สมควรมอบสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนจั ด ทํ า แผน
การประชาสั ม พั น ธ์แ ละถอดบทเรีย นจากวิท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ ได้ จั ด รับ จั ด สรรทุ น ทั้ งนี้ ขอให้ จั ด ทํ าแผนการ
ดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อติดตาม ประเมินผล รวมทั้งให้คําแนะนํา ปรึกษาการดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนที่ได้รับจัดสรรทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในปี พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยชุมชน 6 แห่ง ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยให้แต่งตั้งคณะทํางาน และขอให้กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.ชุมพล พรประภา)
เป็นประธาน และดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ร่วมเป็นคณะทํางาน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําแผนการดําเนินงานของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพื่อติดตาม ประเมินผล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และให้คําแนะนํา ปรึกษาการดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุม ชนที่ได้รับจัดสรรทุ นฯ โดยให้ แต่งตั้ งคณะทํางาน และขอให้กรรมการสภาสถาบั นผู้ท รงคุณ วุฒิ
(ดร.ชุมพล พรประภา) เป็นประธาน และ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ร่วมเป็นคณะทํางาน

๗
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 1/256๒
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ และรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน (วาระลับ)
ตามที่ ได้มี การประชุมสภาสถาบั นวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/256๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒
มกราคม 256๒ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว พร้ อ มทั้ ง ได้ เวี ย นแจ้ ง ให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 1/256๒
มติ
ที่ ป ระชุ ม รับ รองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/256๒ เมื่อวัน ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
โดยไม่ มีการแก้ไข และรับ รองรายงานการประชุมสภาสถาบั นวิท ยาลัยชุมชน (วาระลับ) ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 256๒ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามที่ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้ มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณ าและมี ม ติ เ กี่ ย วกั บ
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ
มติ
วาระที่ 3.2

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณ วุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้มีมติ
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน แทนตําแหน่งที่ว่างลง จํานวน ๑ ตําแหน่ง
๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. 2562 โดยการรับสมัครและ
การเสนอรายชื่อจากกรรมการสภาสถาบัน สํานักงานสถาบัน และวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 1
กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ปรากฏว่ า มี ผู้ ยื่ น ใบสมั ค รจํ า นวน 1 ราย และมี ผู้ ได้ รั บ การเสนอชื่ อ จํ า นวน 8 ราย
สํานักงานสถาบันได้ตรวจสอบแล้ว มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ รวมจํานวน 8 ราย ขาดคุณสมบัติ
1 ราย เนื่องจากไม่ได้เสนอชื่อโดยบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน
๓. สํานักงานสถาบันดําเนินการตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
พ.ศ. 2558 คือ จัดให้มีการประชุมนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง และกรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนอํานวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอน

๘
ประจํา เพื่อเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน จํานวนหนึ่งรายชื่อ เมื่อวันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๔. ที่ประชุมตามข้อ ๓ ได้พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ องค์ประกอบของผู้มาประชุม ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาสถาบัน
(๒) กรรมการสภาสถาบั น โดยตํ า แหน่ ง ได้ แ ก่ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อํานวยการสถาบัน
(๓) กรรมการสภาสถาบั น ซึ่ งเลือกจากผู้ แ ทนภาคเอกชน ได้แ ก่ นายพงษ์ เดช
ศรีวชิรประดิษฐ์
(๔) กรรมการสภาสถาบันผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ได้แก่ นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
(๕) กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒินันท์ รามฤทธิ์
(๖) กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้สอนประจํา ได้แก่ นายทิวากร เหล่าลือชา และ
นายอัศวยุช เทศอาเส็น
จึงครบองค์ประกอบ และครบองค์ประชุมจาก ๑1 คน มาประชุม 10 คน
๔.๒ การคัดเลือก
(๑) ที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ที่รับการเสนอชื่อและเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน เห็นชอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ๘
ราย ขาดคุณสมบัติ ๑ ราย ตามที่สํานักงานสถาบันเสนอ
(๒) ที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติความใน มาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบั น วิท ยาลั ยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ งกํ าหนดว่าผู้ท รงคุณ วุฒิ จากบุ คคลภายนอกสถาบั น ต้องมาจากผู้มี
ประสบการณ์ทํางานเกี่ยวกับองค์กรชุมชน หรือมีความรู้เชี่ยวชาญในด้านเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือสาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนเสียงเพื่อคัดเลือก โดยวิธีลงคะแบบเปิดเผย
(๔) ผลการลงคะแนนที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองผลให้ น ายเอกศั ก ดิ์ คงตระกู ล
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน และให้เสนอสภาสถาบันพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน และมอบให้สถาบันดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

๙
วาระที่ 3.3

เรื่อง ผลการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

สรุปเรื่อง
๑. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๑แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยมีนางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์
เป็นประธานกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร นั้น
๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
สมุท รสาครได้ ดําเนินการตามกฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องแล้ว มี ม ติเป็น เอกฉัน ท์ ให้ นายพั ฒ น์ โกศล
หนู ส มแก้ ว คุ ณ วุ ฒิ ร.บ. (ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค ทางรั ฐ ศาสตร์ ) ร.ม. (สหวิ ท ยาการเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น )
เป็นผู้มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครแล้วมีข้อสังเกตดังนี้
๑. กระบวนการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน พบว่า มีการขอขยายเวลาการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอยู่บ่อยครั้ง เพราะไม่สามารถบริหารจัดการกระบวนการสรรหาให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ข้อบังคับฯ กําหนด ซึ่งเสนอว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรจัดทําเป็นคู่มือการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากดําเนินการแล้วยังไม่สามารถบริหารจัดการตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ให้เสนอขอแก้ไขข้อบังคับฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป
๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรจัดทําหลักเกณฑ์การให้
คะแนนของการสรรหาผู้ อํ า นวยการวิท ยาลั ยชุ ม ชน ให้ เป็ น รูป แบบเดี ยวกั น เช่ น คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คล
วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ เป็นต้น
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบเห็ น ชอบแต่ งตั้ ง นายพั ฒ น์ โกศล หนู ส มแก้ ว ดํ ารงตํ าแหน่ งผู้ อํ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
2. เสนอแนะให้สถาบันวิท ยาลัยชุมชนบริหารจัดการกระบวนการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามระยะเวลาตามที่ข้อบังคับฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้เสนอ
ขอแก้ไขข้อบังคับฯ ให้เหมาะสมต่อไป
วาระที่ 3.4

เรื่อง การขออนุมัติการให้อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

- ถอนวาระ - ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอแนะให้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้วิทยาลัยชุมชน
บริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน

๑๐
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
เรือ่ ง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้แทนภาคเอกชน
สรุปเรื่อง
๑. ด้วยนายสุรพล โอภาสเสถียร กรรมการสภาสถาบั นซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม
๒๕62 ได้ มี ม ติ ม อบสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนไปดํ า เนิ น การสรรหากรรมการสภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทนตําแหน่งที่ว่างลงต่อไป
๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๓.๑ จัดประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเพื่อเลือกผู้แทน เพื่อทําหน้าที่กรรมการ
สรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยที่
ประชุมมีมติ เสนอชื่อ นายปรารมณ์ นาคบํารุง ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เพื่อเป็นกรรมการสรรหา
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
๓.๒ จัดประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อเลือกผู้แทน เพื่อทําหน้าที่กรรมการสรร
หากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยที่ประชุมมี
มติเสนอชื่อ นายประเสริฐ แก้วเพชร ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อเป็นกรรมการสรรหากรรมการ
สภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้แทนภาคเอกชน ดังนี้
๑. เสนอชื่ อ นายพงษ์ เดช ศรีวชิ รประดิ ษ ฐ์ เป็ น กรรมการสภาสถาบั น ซึ่ งเลื อ กกั น เอง
จํานวนหนึ่งคน เป็นประธาน
๒. มอบให้ ป ระธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบั น ผู้ แ ทนภาคเอกชน
(นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง จํานวนหนึ่งคน
เพื่อเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้แทนภาคเอกชน
ตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
เป็นประธาน
(กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกกันเอง)
๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นกรรมการ
๓. .............................................
เป็นกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง)
๔. นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
เป็นกรรมการ
๕. นายปรารมณ์ นาคบํารุง
เป็นกรรมการ
๖. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นเลขานุการ
๗. เจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๘. เจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑
ทั้ งนี้ มอบให้ ป ระธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบั น ผู้ แ ทนภาคเอกชน
(นายพงษ์ เดช ศรีว ชิ ร ประดิ ษ ฐ์ ) เสนอชื่ อ กรรมการลํ าดั บ ที่ ๓ โดยให้ ส ถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชนเสนอนายก
สภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป
วาระที่ 4.2

เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญาและ
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน

สรุปเรื่อง
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ดังคําสั่งสภาสถาบัน
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ที่ 46/2559 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน พ.ศ. 2559 รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบ 1
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน
ดังคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 38/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมี นางสาวฮาสาน๊ะ
แกสมาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วว่า เนื่องจาก นางสาวฮาสาน๊ะ แกสมาน ได้ลาออก
จากราชการ และเพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาก่อนเสนอสภา
สถาบันวิท ยาลัยชุมชนอนุมัติการให้อนุปริญ ญา มี ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
ของวิทยาลัยชุมชน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานอนุกรรมการ
2. รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รองประธานอนุกรรมการ
(รับผิดชอบงานด้านวิชาการ)
3. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์
อนุกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
อนุกรรมการและเลขานุการ
5. เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ
6. เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้ ค ณะอนุ ก รรมการมี ห น้ า ที่ พิ จ ารณา กลั่ น กรอง ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาให้ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานอนุกรรมการ
๒. รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รองประธานอนุกรรมการ
ที่ผู้อํานวยการสถาบันมอบหมาย
๓. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์
อนุกรรมการ
๔. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
อนุกรรมการและเลขานุการ
๕. เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ
6. เจ้าหน้าที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป

๑๒
วาระที่ 4.3

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อาํ นวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
สรุปเรื่อง
๑. ตามที่ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ในการประชุ ม ครั้งที่ ๑2/๒๕๖๑ เมื่ อ วัน ที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๖๑ พิจารณามีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ยะลา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด นั้น
๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียน ดังนี้
๒.๑ สภาวิ ทยาลั ยชุ มชนยะลาได้ เสนอตามความในข้ อ ๔ (๑) แห่ งข้ อบั งคั บสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามความในข้อ ๑
(๒) และ (๓) แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ

ลําดับ
ความในข้อบังคับฯ และแนวปฏิบตั ิฯ
สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
๑ ข้อ ๔ (๑) ฯ เสนอคุ ณ สมบั ติอื่ น ที่ เหมาะสมของ 1. มีความรู้ความเข้าใจในบริบทพื้นที่ของ
ผู้ ส มควรดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามข้ อ บั ง คั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ย 2. มี ป ระสบการณ์ ในการทํ า งานร่ ว มกั บ
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ ชุมชนท้องถิ่น
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน และรองผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย 3. มีผลงานเชิงประจักษ์
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
2 ข้อ ๑ ฯ
(๑) นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์
(๒) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทน (๒) นายบุญสิทธิ์ ไชยชนะ
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
๒.๒ วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้แจ้งประวัติความเป็นมา แนวทางการพัฒนา และบริบทของ
วิทยาลัยชุมชน
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ดังนี้
๑. เสนอชื่ อ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบั น ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ
ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จํานวนหนึ่งคน เป็นประธาน
๒. เสนอชื่อ นายสนั่น สนธิเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความ
เข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาตาม
องค์ประกอบ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
เป็นประธาน
(กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง
หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จํานวนหนึ่งคน)

๑๓
2. นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์
เป็นกรรมการ
(กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน)
3. นายบุญสิทธิ์ ไชยชนะ
เป็นกรรมการ
(กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน)
4. นายสนั่น สนธิเมือง
เป็นกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ
และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จํานวนหนึ่งคน)
5. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
วาระที่ 5.1
เรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย
สรุปเรื่อง
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย
เพื่อทําหน้าที่ศึกษารายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนที่กําหนด ให้คําแนะนํา ปรึกษา และเสนอแนะแก่จังหวัดและภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน และนําเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัด
สุโขทัย ต่อสภาสถาบันพิจารณา รายละเอียดตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 10/2561 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2561
๒. คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย
ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนของจังหวัด และภาคประชาสังคม จํานวน 2 ครั้ง
และมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้จังหวัดสุโขทัยปรับปรุงแผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเพิ่มเติม อาทิ
สาระเกี่ ยวกับ ทุน ทางสังคมของจั งหวัดสุโขทั ย ข้อมูลของจังหวัด และหลักสูตรที่ เป็ นความต้ องการเด่ น ๆ
เฉพาะที่วิทยาลัยชุมชนสุโขทัยควรมีการพัฒนาหรือต่อยอดจากทุนทางสังคมของจังหวัด และมีการจัดการเรียน
การสอนที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น
๓. จั ง หวั ด สุ โขทั ย ได้ ป รั บ ปรุ ง แผนการขอจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสุ โขทั ย เพิ่ ม เติ ม ตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และนําเสนอแผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเสนอต่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน โดยมีสาระสําคัญ ประกอบด้วย
๓.๑ ทุนสังคมของจังหวัดสุโขทัยต่อการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
๓.๒ องค์ความรู้ของจังหวัดสุโขทัยต่อการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
๓.๓ แผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
(1) ความเป็นมาเบื้องต้น
(2) เหตุผลความจําเป็นของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
(3) ปรัชญาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
(4) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
(5) วิสัยทัศน์วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
(6) พันธกิจวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย

๑๔
(7) กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน
(8) เป้าหมายของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
(9) กระบวนการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
๓.๔ ความพร้อมและแนวทางเตรียมการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
(1) ความพร้อมใจการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ด้านอาคารสถานที่ บุคลากร
หลักสูตร เครือข่ายจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และงบประมาณสนับสนุน
(2) แนวทางเตรียมการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวก บุคลากร หลักสูตร และการเตรียมเครือข่ายจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
๓.๕ ประโยชน์ที่คนสุโขทัยจะได้รับจากการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
๓.๖ ความสําคัญของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยกับการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย
๔. ฝ่ ายเลขานุ การคณะอนุ กรรมการฯ ได้ จัดทํ าสรุปแผนการขอจัดตั้ งวิทยาลัยชุ มชนของ
จังหวัดสุโขทัย เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน และคู่มือการดําเนินการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนที่กําหนด
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ และเอกสารประกอบวาระที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการของแผนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัด
สุโขทัย ทั้งนี้ขอให้ปรับปรุงเอกสารตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป ดังนี้
1. การนํ าเสนอแผนการจัดตั้งวิท ยาลัยชุมชน ณ จังหวัดสุโขทัย เห็นสมควรให้จังหวัด
สุโขทัยปรับปรุงสาระสําคัญของเนื้อหาให้กระชับ และชัดเจนในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 สาระสํ า คั ญ ของเหตุ ผ ลความจํ า เป็ น ในการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ขุ ม ชนสุ โ ขทั ย
ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลพื้นฐาน และศักยภาพของจังหวัดสุโขทัย
1.2 จุดเน้นการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
จากสถาบันการศึกษาอื่น ในการตอบโจทย์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของจังหวัดสุโขทัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งเป็นจุดแข็งและต้นทุนที่สําคัญของจังหวัดใน
ด้านการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
1.3 เสนอวิธีการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่สามารถตอบโจทย์สถานการณ์
จังหวัดสุโขทัย อาทิ เพิ่มศักยภาพกําลังคนโดยที่ผู้เรียนไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐาน การศึกษาทางเลือกที่เอื้อต่อชีวิต
ปัจจุบันที่สามารถทํางานและเรียนไปพร้อมกัน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต หรือระบบการจัดการศึกษาที่เปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น
1.4 จัดเรียบเรียงและจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและความต้องการ ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมของจังหวัดในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
1.5 การนําเสนอข้อมูลทางสถิติ และกราฟ ควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
ส่วนข้อมูลอ้างอิงให้นําเสนอไว้ในภาคผนวก
2. การขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแห่งใหม่ ให้เสนอการนําร่องรูปแบบการบริหารจัดการ
วิท ยาลัยชุม ชนรูป แบบใหม่ ที่มี ค วามยื ดหยุ่ น คล่องตัว โดยให้ มีการบริห ารงานบุ ค คลที่ ไม่ ใช่ราชการ และ
การจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๕
มติ
ที่ประชุม มีม ติ เห็ นชอบแผนการจัดตั้งวิท ยาลัยชุม ชน ณ จังหวัดสุโขทั ย โดยให้ จังหวัด
ปรับ ปรุงเอกสารให้ เป็ น ไปตามข้ อคิ ดเห็ น /เสนอแนะของที่ ป ระชุม และเสนอต่ อสํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. สรุปสาระสําคัญของเหตุผลความจําเป็นในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ที่เชื่อมโยง
กับข้อมูลพื้นฐาน และศักยภาพของจังหวัด ให้ชัดเจน และมีข้อมูลอ้างอิงไว้ในภาคผนวก
2. จุดเน้นการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ในการตอบโจทย์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของจังหวัดสุโขทัยเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่
ประชาชนทุกช่วงวัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งเป็นจุดแข็งและต้นทุนที่สําคัญของจังหวัดในด้าน
การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
3. ให้ เสนอรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนรู ป แบบใหม่ ให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น
คล่องตัว โดยให้มีการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่ราชการ และการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแห่งใหม่
วาระที่ 5.2

วาระที่ 5.3

เรื่อง การศึ กษาความเป็ น ไปได้ของข้อเสนอโครงการความร่วมมื อระหว่างสถาบั น
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน กั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรในการจั ด ตั้ ง สถานี วิ จั ย และบริ ก าร
วิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร
- ถอนวาระ –

เรื่ อ ง ร่ า งข้ อ บั งคั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดระดั บ ตํ า แหน่ งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
1. ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ
กําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
เพื่อเป็นการรองรับการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ประกอบกับมาตรา ๒๐ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้สภาสถาบันเป็นผู้ออก
ข้อบั งคับเพื่ อการบริห ารงานบุ คคลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งต้องสอดคล้ องกั บ หลั กเกณฑ์ แ ละเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กําหนด
๒. คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่ อ วัน ที่ ๒๐ ธัน วาคม ๒๕๖๑ และคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุม ชน ว่าด้วยการกํ าหนดระดั บ ตํ าแหน่ งและการแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนในสถาบั น อุดมศึกษาให้ ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกําหนด
ระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... โดย
ศึกษาจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนดประกอบกับข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ขอเรียนว่า
เนื้อหาส่วนใหญ่ ในร่างข้อบังคับฯ นําหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง

๑๖
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง ก.พ.อ. ได้จัดทําไว้ดีแล้ว มากําหนดเป็นร่างข้อบังคับของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน มีประเด็นสําคัญซึ่งแตกต่างจากประกาศ ก.พ.อ. ดังนี้
๓.1 การตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ซึ่งประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 11 กําหนดให้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ งตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ค่ างาน จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า สามคนแต่ ไม่ เกิ น ห้ า คน ให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตําแหน่งที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นเป็นกรรมการจํานวนหนึ่งคน และหัวหน้า
หน่วยบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
ซึ่ ง ร่ า งข้ อ บั ง คั บ นี้ ไ ด้ กํ า หนดให้ ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินค่างานและกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังนี้
(1) อนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวนหนึ่งคนเป็น
ประธานกรรมการ
(2) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ ค ณะอนุ ก รรมการเห็ น ชอบจํ านวนไม่ เกิ น สองคนเป็ น
กรรมการ
(3) ผู้บั งคับ บัญ ชาโดยตรงของตํ าแหน่งที่ เสนอขอกํ าหนดตํ าแหน่ งสูงขึ้น เป็ น
กรรมการจํานวนหนึ่งคน
(4) หัวหน้าหน่วยบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓.2 การอนุมัติกําหนดระดับตําแหน่ง
(1) ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
อนุมัติกําหนดระดับตําแหน่งและรายงานให้สภาสถาบัน
(2) ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
กลั่นกรองก่อนเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติกําหนดระดับตําแหน่ง
๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
ซึ่งประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 12 กําหนดให้สภาสถาบันแต่งตั้งโดยมีองค์ประกอบตามที่สภาสถาบันกําหนด
ซึ่งร่างข้อบังคับนี้ให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการและ
กําหนดองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) รองผู้อํานวยการสถาบันที่รับผิดชอบ
เป็นประธานกรรมการ
ด้านบริหารงานบุคคลของสถาบัน
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบ เป็นกรรมการ
จํานวนไม่เกินสี่คน
(๓) หัวหน้าหน่วยบริหารงานบุคคล
เป็นเลขานุการ
และให้องค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิ (๒) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
๓.๔ การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ประกาศ ก.พ.อ. ข้อ ๑๖ กําหนดให้
อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา เว้นแต่การแต่งตั้งให้ดํารง
ตํ า แหน่ ง ระดั บ เชี่ ย วชาญพิ เศษ ให้ ส ภาสถาบั น พิ จ ารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ ค วามเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ซึ่งร่างข้อบังคับนี้ กําหนดให้
(1) ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ผู้อํานวยการสถาบันแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

๑๗
(2) ระดั บ เชี่ ย วชาญ ผู้ อํ านวยการสถาบั น แต่ งตั้ งโดยความเห็ น ชอบของสภา
สถาบัน
(3) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สภาสถาบันพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ดังนั้น เพื่อให้การกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เป็นไปตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด จึงเห็นควรออก
ข้ อ บั งคั บ สถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่าด้ วยการกํ า หนดระดั บ ตํ าแหน่ งและการแต่ งตั้ งข้าราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
วาระที่ 5.4

เรื่อง การขอนําหลักเกณฑ์วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ศธ 0206.4/
ว 17 ลงวั นที่ 30 กันยายน 2554 เพื่ อประเมิ นข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
สรุปเรื่อง
๑. ปัจจุบันสถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๖ บัญญัติว่า ในระหว่างที่
ยังมิได้ออกกฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตาม พ.ร.บ. นี้ ให้
นํากฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ เฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
๒. ก.พ.อ. ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางการบริห ารงานบุ ค คลของสถาบั นวิท ยาลั ยชุม ชนในช่วงเปลี่ ยนผ่ าน โดยเห็ น ชอบให้ ส ภาสถาบั น
วิทยาลัยชุมชนนําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นที่อยู่ระหว่าง
ประเมินตามหลักเกณฑ์เดิมไปพลางก่อนจนกว่า ก.พ.อ. จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ใหม่
๓. การดําเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชน
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ต่อมาสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และการปรับปรุงมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐาน
วิท ยฐานะของข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สายงานการสอน ตามหนั งสื อสํ านั กงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มาใช้บังคับแทนซึ่งได้กําหนดช่วงระยะการเปลี่ยนผ่าน
ภายใน ๑ ปี
๔. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการ

๑๘
กําหนดว่าการดําเนินการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะต่อไป ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น เท่ากับหลักเกณฑ์และวิธีการให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว้เดิมตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้มีการปรับปรุงตําแหน่ง
และมาตรฐานวิ ท ยฐานะใหม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การนํากฎหมายที่ไม่มีผลบังคับใช้แล้วมาดําเนินการจะได้
หรื อ ไม่ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาว่ า หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ. กํ า หนดไว้ ในหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไม่สอดคล้องกับภาระงานของผู้สอนประจําในวิทยาลัย
ชุมชน เช่น ในส่วนของชั่วโมงการสอน ทําให้ผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชนไม่สามารถดําเนินการได้ และเพื่อ
ความชัดเจนในทางปฏิบัติและผลประโยชน์ของผู้สอนในวิทยาลัยชุมชน จึงให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือ
หารือ ก.ค.ศ. ในประเด็นที่จะขอนําหลักเกณฑ์และวิธีการตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะที่กําหนดไว้เดิม มาบังคับใช้กับผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุม ชนระหว่างที่ ก.พ.อ. ยังมิได้กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้กับผู้สอนประจําในวิทยาลัยชุมชน
๕. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือขอหารือสํานักงาน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการนําหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ตอบข้อหารือมี
ใจความว่า “ก.ค.ศ. มิได้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น ตามกรณีที่หารือ จึงเป็นอํานาจหน้าที่ของ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้พิจารณาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้”
๖. จากการศึกษาหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/
ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พบว่า ได้ปรับเปลี่ยนหลักการจากหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ โดยเน้นการเรียนการสอนเป็นหลักและผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ จะเน้นด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนและด้านการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ โดยวิทยฐานะชํานาญการ
พิ เศษ ไม่ ต้ องทํ าผลงานทางวิชาการ สํ าหรับ วิท ยฐานะเชี่ ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิ เศษ ให้ เพิ่ ม ผลงานทาง
วิชาการไม่น้อยกว่า ๒ รายการ โดยเชี่ยวชาญเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนไม่น้อยกว่า ๑ รายการ และเชี่ยวชาญ
พิเศษเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ รายการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชนและ
ภาระงานของข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชน โดยสรุปดังนี้
หลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ว ๑๗
หลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ว ๒๑
๑. ระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะ
1. ระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะ
1.1 ครู เป็นครูชํานาญการ
๕ ปี
1.1 ครู เป็นครูชํานาญการ ๔ ปี (ปริญญาโท)
๑.๒ ครูชํานาญการเป็นครูชํานาญการพิเศษ ๕ ปี
๑.๒ ครูชํานาญการ เป็นครูชํานาญการพิเศษ ๑ ปี
๑.๓ ครูชํานาญการพิเศษ เป็นครูเชี่ยวชาญ ๓ ปี
๑.๓ ครูชาํ นาญการพิเศษเป็นครูเชี่ยวชาญ ๕ ปี
๑.๔ ครูเชี่ยวชาญ เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ ๒ ปี
๑.๔ ครูเชีย่ วชาญเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ
๕ ปี
๒ . ภาระงานสอน (ตามห นั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ๒ . ภ าระงาน สอน (ตามห นั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ๐๒๐๖.๓/๓๗๒๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓)
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา ไม่ต่ํากว่า ๘ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒.๑ วิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
๒.๒ หลักสูตร ปวส. ไม่ต่ํากว่า ๑๖ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑) มีชั่วโมงปฏิบัตงิ านไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ชั่วโมง/ปี
๒.๓ หลักสูตร ปวช. ไม่ต่ํากว่า ๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒.๒ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ

๑๙
หลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ว ๑๗

๓. การประเมิน
๓.๑ ทุกวิทยฐานะต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน คือ
๑) ด้ า นที่ ๑ ด้ า นวินั ย คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒) ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
๓) ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน
- ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- ผลงานทางวิชาการ

หลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ว ๒๑
๑) มีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมง/ปี
๒.๓ ทุ ก วิ ท ยฐานะ ต้ อ งมี ชั่ ว โมงร่ ว มกั บ ชุ ม ชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง และ
ชั่วโมงสอนขั้นต่ําตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๓. การประเมิน
๓.๑ ทุ ก วิ ท ยฐานะต้ อ งไม่ ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย หรื อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี
๓.๒ ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนดในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี
๓.๓ ทุกวิทยฐานะต้องผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง ๕ ปีติดต่อกัน 3 ด้าน คือ
- ด้านการจัดการเรียนการสอน
- ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
- ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
๓.๒ ผลงานทางวิชาการ
๑) วิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
๑.๑) ไม่มีผลงานทางวิชาการ
๒) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2 .๑ ) ผลงาน ทางวิ ช าการไม่ น้ อ ยกว่ า ๒
รายการ ต้องเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย ๑ รายการ
๓) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
3.๑) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๒ รายการ
โดยต้ อ งเป็ น งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ย ๑
รายการ

๓.๒ ผลงานทางวิชาการ
๑) วิทยฐานะชํานาญการ
๑.๑) ไม่มีผลงานทางวิชาการ
๒) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
๒.๑) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ รายการ
๓) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
๓.๑) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๒ รายการ
โดยต้องเป็นงานวิจัยอย่างน้อย ๑ รายการ
๔) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
๔.๑) ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๒ รายการ
โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย ๑ รายการ
๓.๓ คณะกรรมการประเมิน
๓.๓ คณะกรรมการประเมิน
๑) ชํานาญการ มี ๑ ชุด ประเมินด้าน ๑ ด้านที่ ๒
๑) ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ให้ผู้อํานวยการ
และด้านที่ ๓
สถานศึกษาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๒) ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
๒) เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ มี ๒ ชุด ชุดที่ ๑
มี ๒ ชุ ด ชุ ด ที่ ๑ ประเมิ น ด้ า น ๑ ด้ า นที่ ๒ และชุ ด ที่ ๒ ประเมิ น ผลงานที่ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และชุ ด ที่ ๒
ประเมินด้านที่ ๓
ก.ค.ศ. ตั้งผูป้ ระเมินผลงานทางวิชาการ

๗. ปัจจุบัน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนเสนอคําขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ จํานวน ๒๒ ราย คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุ ม ชนเพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบในหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารให้ ข้ าราชการครูมี แ ละเลื่ อ นวิท ยฐานะตามหนั งสื อ
สํานั ก งานก.ค.ศ. ด่ วนที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๒ และมาตรฐานกํ าหนด
ตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เนื่องจากสอดคล้อง
กับภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมาใช้โดยอนุโลมจนกว่า ก.พ.อ. จะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

๒๐
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ มาใช้กับข้าราชการ
ครูในวิทยาลัยชุมชน ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ.อ. จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ 5.5

เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
แพร่ (เพิ่มเติม)
สรุปเรื่อง
๑. สถาบั นวิทยาลั ยชุ ม ชนได้ แต่ งตั้ งอนุ กรรมการวิชาการวิทยาลั ยชุ มชนแพร่ ดั งคํ าสั่ ง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 30/2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕6๑ โดยแต่งตั้งให้ นางสาววิยะณี ดังก้อง ดํารงตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอน
ประจําในวิทยาลัยที่ แต่งตั้งตามมาตรา 45 แห่งพระราชบั ญ ญั ติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และ
นางสาวจอมขวัญ เวียงเงิน ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
๒. ด้ วยวิท ยาลั ยชุม ชนแพร่ได้ป รับ โครงสร้างการบริห ารงานภายในวิท ยาลั ย ดั งคํ าสั่ง
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแพร่ ที่ 108/2561 เรื่ อ ง มอบหมายหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบประจํ า ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ นางสาววิยะณี ดังก้อง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัยฯ
ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ ทําให้ตําแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจํา
ในวิทยาลัยฯ ว่างลง
3. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จึงได้ดําเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจาก
ผู้สอนประจําในวิทยาลัยฯ (เพิ่มเติม)
4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมเพื่อสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่
แทนตําแหน่งที่ว่างลงแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องยุทธศาสตร์
อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ นางปาริฉัตร กุลเกลี้ยง ดํารง
ตําแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัย ... ที่แต่งตั้งตามมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
ตําแหน่งอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนที่ได้รบั การแต่งตั้งจาก
รายชื่อเดิม
รายชื่อใหม่
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
อนุกรรมการวิชาการ
นางสาววิยะณี ดังก้อง
นางปาริฉัตร กุลเกลี้ยง
ที่มาจากผู้สอนประจําในวิทยาลัยฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
นางสาวจอมขวัญ เวียงเงิน
นางสาววิยะณี ดังก้อง
๕. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนแพร่ (เพิ่ม เติม) แล้ว พบว่าเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิท ยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๑
๖. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 23
มกราคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่
และให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาต่อไป
มติ
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อนุ ก รรมการวิ ช าการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแพร่
(เพิ่มเติม) โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.๖

เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2562
สรุปเรื่อง
๑. ด้วยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2556 และ
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรองพร้อมเสนอผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
อนุมัติการสําเร็จการศึกษา และผ่านการกลั่นกรอง/ตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
แล้ วว่ามี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้วน และเห็ นชอบให้ นํ าเสนอสภาสถาบั นวิทยาลั ยชุมชนเพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ การให้
อนุปริญญาต่อไป
๒. คณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองผู้ สํ าเร็จการศึ กษาอนุ ปริญ ญาและประกาศนี ยบั ตรของ
วิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม ๒๕๖2 ได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุ ปริญญา พ.ศ. 2548 ข้อ 12 เกณฑ์การวัดผลและสําเร็จการศึกษา
“ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนน
เฉลี่ ยไม่ ต่ํ ากว่ า 2.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ยบเท่ า จึ งถื อว่ าเรี ย นจบหลั กสู ตรอนุ ป ริ ญ ญา”
จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญา จํานวน 96 คน
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 จํานวน 96 คน เพื่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนจักได้เสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบ
อนุปริญญาบัตรต่อไป ดังนี้
1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จํานวน 23 คน
1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7 คน
1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
16 คน
2. วิทยาลัยชุมชนพิจติ ร จํานวน 1 คน
2.1 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
1 คน
3. วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน 27 คน
3.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
27 คน
4. วิทยาลัยชุมชนบุรรี ัมย์ จํานวน 3 คน
4.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
1 คน
4.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 คน
5. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู จํานวน 3 คน
5.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 คน
6. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จํานวน 22 คน

๒๒
6.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
7. วิทยาลัยชุมชนระนอง จํานวน 10 คน
7.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
7.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
8. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จํานวน 7 คน
8.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
8.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
8.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุปริญญาบัตรต่อไป
วาระที่ 5.7

22 คน
2
6
1
1

คน
คน
คน
คน

1 คน
5 คน
1 คน

เรื่ อ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณ ะกรรมการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ
วาระที่ 6.1
เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ประชุมกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/2562 ในวันอังคารที่ ๑๒
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
และประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.3๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

