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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 10/๒๕62 

วันจันทรท์ี่ 23 กันยายน ๒๕62 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายถนอม อินทรกำเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกช 
7. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง 

(นางวีณา บรรเลงจิต แทน) 
8. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง 

(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์) 
9. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อำนวยการวิทยาลัย 
11. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ 
12. นายอัศวยุช เทศอาเส็น  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ 
13. นายเจริญชัย วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

วิจัย และนวัตกรรม 
๒. นายชุมพล พรประภา   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
๕. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
๖. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง 

 
 
 



๒ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
3. นางชนิกา น้ำเพชร สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
4. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นายสุชิน นาคเงิน สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
6. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
9. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นายสิทธิศักด์ิ เล็กเปีย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. นายสดายุ ทองพรม สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นางสาวมะวะดี ศรีพลอย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 - ไม่มี - 
 

วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1 เรื ่อง รายงานการศึกษา เรื ่อง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย :  
                             ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 สรุปเรื่อง 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำ
การศึกษา เรื่อง “กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงลึกกรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย 
และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้สอดคล้องกับบริบทอุดมศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการที่เช่ือมโยงกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรรม ภาคบริการ หรือ
การสร้างงานด้วยตนเองของบัณฑิต ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีความเข้มแข็ง มีบทบาท
สำคัญควบคู ่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทย ซึ ่งจากรายงานการศึกษากรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ได้ศึกษากรณีศึกษา 3 แห่ง คือ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันกันตนา เป็นต้น ทั้งน้ีได้เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซด์สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
 
 
 



๓ 

 
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
ที่ประชุมรับทราบบทสรุปของรายงานผลกรณีศึกษาของทั้ง 3 สถาบัน แล้วมีข้อคิดเห็น/

เสนอแนะว่า “เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน จากเดิมที่เน้นคุณวุฒิปริญญาเอก และผลงานทางวิชาการ ปัจจุบัน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 คุณวุฒิของอาจารย์
ได้เปิดกว้างให้นำประสบการณ์ หรือผู้ที่มีความเช่ียวชาญ หรือผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นที่รู้จักทั่วไปสามารถนำมา
เทียบวุฒิได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะรายงานให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป” ซึ่งสามารถนำ
แนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด่ังตัวอย่างที่วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
เชิญ ป้าจำปี ธรรมสิริ ศิลปินเอกด้านการทอผ้า เป็นผู้มีชื่อเสียงระดับอาเซียน มาเป็นวิทยากรให้นักศึกษาใน
หลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ซึ่งมีอายุ 80 ปี จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นปราชญ์
ชาวบ้านที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการทอผ้าจก และทอผ้าพ้ืนเมือง เป็นต้น   

ประกอบกับขณะนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีข้อเสนอตามแผนปฏิรูปสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญาให้อาจารย์พิเศษสามารถมาเป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ จึงควรจัดให้เป็นวาระการประชุมสำหรับเรื่องดังกล่าวพื่อระดมความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ต่อไป  
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/2562  
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/256๒ เมื่อวันที่ 10 กันยายน
256๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/256๒  
 ที่ประชุมพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการ
ดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประเด็นการหารือทางกฎหมายการมอบอำนาจของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรอนุปริญญาที่ผ่าน
การเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นหลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
มติดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด จึงขอบันทึกการทักท้วงในกรณีดังกล่าว โดยให้เหตุผลประกอบ
ดังน้ี คือ  
 (1) อำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการศึกษา เป็นอำนาจหน้าที่
ของสภาสถาบันเท่านั้น ตาม พรบ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘ (๔)  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากำหนด 
 (2) อำนาจหน้าที ่ของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน มาตรา 21 (5) เสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน การปรับปรุง และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา เท่าน้ัน 
ดังนั้น สภาสถาบันไม่สามารถมอบอำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาฯ ได้ เนื่องจาก  
“สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน” ไม่ได้แต่งต้ังตามอำนาจหน้าที่ของสภาสถาบัน ตามมาตรา 18 (15)  
 (3) ประกอบกับ การเสนอหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนที่จะนำหลักสูตร
อนุปริญญากลางที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ  จะต้องจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 



๔ 

 
ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา 
วัตถุประสงค์หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร ผลการเรียนรู้
และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการดำเนินการวิทยาลัยชุมชน 
และสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของแต่ละวิทยาลัยชุมชนอีกครั้ง เพื่อเสนอ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเป็นรายวิทยาลัย
ที่ไม่เหมือนกันในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ข้อมูลสนับสนุนความเห็น
ของ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนเคยมีการหารือส
สำนักงานกฤษฎีกาเพ่ือขอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 กรณีมอบอำนาจการอนุมัติ 
การสำเร็จการศึกษาฯ ตามมาตรา 18 (๕) แล้วกฤษฎีกาทักท้วงว่า เป็นอำนาจของสภาสถาบัน ไม่สามารถมอบ
อำนาจได้  
 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่า มติการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/2562 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ได้มีมติมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นชอบการขอ
ใช้หลักสูตรอนุปริญญาที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบเป็นหลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว 
และรายงานให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนรับทราบ นั้น เป็นความประสงค์ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ที่ต้องการลดขั้นตอนการเห็นชอบหลักสูตรและทันต่อการนำไปใช้ของวิทยาลัยชุมชน  
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/256๒ เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕๖๒ 
โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 

1. ในหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 10  
 ข้อความเดิม “อย่างไรก็ตาม ประธานที่ประชุมอนุญาตให้ นายพิเชษฐ ตรีพนากร ใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอแนะความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนข้างต้น” 
 แก้ไขเป็น “อย่างไรก็ตาม ประธานที ่ประชุมอนุญาตให้ นายพิเชษฐ ตรีพนากร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน" 

2. ในหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 21 
ข้อความเดิม “ที่ประชุมรับทราบ และมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัย

ชุมชนพิจารณาอนุมัติการขอใช้หลักสูตรอนุปริญญาที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตร
กลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว และรายงานให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนรับทราบ” 

แก้ไขเป็น “ที่ประชุมเห็นชอบให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้เห็นชอบหลักสูตร
อนุปริญญาเพื่อเป็นหลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่นำไปจัดทำรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน แล้วให้รายงานสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป” 

 
 



๕ 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนนิงานตามมตสิภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
 

  สรปุเรื่อง 
 ตามที ่สภาสถาบันว ิทยาล ัยช ุมชน ได ้ม ีการประช ุมพ ิจารณาและมีมต ิ เก ี ่ยวกับ 
การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ  
   
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชมุชน (วาระลบั) 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินด้านที่ 3 ด้ายผลการปฏิบัติงาน  
                              (ผลงานวิชาการ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็น 
                             วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ(วาระลับ) 
 

  
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 6.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑1/2562 ในวันจันทร์ที่ ๗ 
ตุลาคม 2562 เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2  
ช้ัน 9 กระทรวงศึกษาธิการ และประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑5.0๐ น. 
 
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                                                                 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                                           นายเจริญชัย  วงษ์จินดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


