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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 4/๒๕63 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันอังคารที่ 21 เมษายน ๒๕63 เวลา 13.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์  ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบัน 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  อุปนายกสภาสถาบัน 

วิจัยและนวัตกรรม (นายสุทน เฉื่อยพุก แทน)   
3. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์  กรรมการสภาสถาบัน  
4. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบัน 
5. นายถนอม อินทรกำเนิด  กรรมการสภาสถาบัน 
6. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
8. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบัน 
9. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน 
10.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบัน 

  (นายสุพจน์ จิตรเพ็ชร์ แทน) 
11.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบัน 

  (นางวีณา บรรเลงจิต แทน) 
12.  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   กรรมการสภาสถาบัน 

 (นายคมสัน คูสินทรัพย์)  
13.  นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
14.  นายยุทธนา พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
15.  นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
16.  นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 
17.  นายเจริญชัย วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบัน 

 รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
18.  นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
19.  นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
 1. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบัน 

2. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน 
3. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบัน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบัน 
3. นายนำชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสถาบัน 
4. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสถาบัน 
5. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์ สำนักงานสถาบัน 
6. นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง สำนักงานสถาบัน 
7. นายสุชิน นาคเงิน สำนักงานสถาบัน 
8. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สำนักงานสถาบัน 
9. นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์ สำนักงานสถาบัน 
10. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สำนักงานสถาบัน 
11. นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ สำนักงานสถาบัน 
12. นายนำพล ปัญญาทิพย์ สำนักงานสถาบัน 
13. นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย สำนักงานสถาบัน 
14. นายสดายุ ทองพรม สำนักงานสถาบัน 
15. นางสาวมาวะดี ศรีพลอย สำนักงานสถาบัน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เข้าประชุมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 คน และผู้เข้าประชุม ณ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน จำนวน 8 คน รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 16 คน ตามรายนาม ดังนี้  
 
กรรมการสภาสถาบัน ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  
2. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์  2. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  
3. นายถนอม อินทรกำเนิด 3. ผู้แทนปลัดกระทรวงอว. (นายสุทน เฉื่อยพุก) 
4. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
5. นางสีลาภรณ์ บัวสาย 

4. ผู้แทนสำนักงบประมาณ (นางวีณา บรรเลงจิต)   
5. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล  

6. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล 6. นายยุทธนา พรหมณ ี
7. ผู ้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
     (นายสุพจน์ จิตรเพ็ชร์) 

7. นายทิวากร เหล่าลือชา  
 

8. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 8. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   - ไม่มี - 
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วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานการบริหารจัดการการแก้ปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
 สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ย
และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 
๑๙ ฉบับที่ ๓ : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ลงวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพิจารณาดำเนินการ “ข้อ ๑) หยุดดำเนินงาน
ด้านการเรียนการสอนทุกรูปแบบยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ (online) เพื ่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายในวนัที่ 
1 เมษายน 2563 ยกเว้นบางหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
โดยให้บริหารจัดการให้สามารถเรียนและปฏิบัติการที่บ้านให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ มอบหมายให้อธิการบดีของ 
แต่ละสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ” 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ ข้างต้น จำแนกเป็น  

1. ภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชนสามารถจัดการเรียน 
การสอนในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ และเตรียมการเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ดังนี้  

     1.1 ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 /COVID-19) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใน
ข้อ ๑๒ ให้วิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ โดยผู้ส อน
ดำเนินการจัดสอนเอง ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องได้รับองค์ความรู้ครบถ้วนตามผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา สำหรับการสอบ
ปลายภาค ให้เป็นไปตามแผนปกติ  

 1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๑ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ 
ZOOM เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะปรับแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ เพื่อให้ทุกหน่วยจัด
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ภายใน ๒ ปี 

 1.3 จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี ่ยวข้องของ
วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง  โดยนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล ได้ชี้แจงและสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ และขอให้วิทยาลัยชุมชนจัดฝึกอบรมทักษะการสอนและ 
การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้กับผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และบุคลากร 
ตลอดจนการฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมอาชีพและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์โรคระบาดฯ 

 1.4 แจ้งแนวทางปฏิบัติการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบ
ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 
        (1) ให้วิทยาลัยชุมชนเตรียมความพร้อมในจัดการเรียนออนไลน์ โดยชี้แจงทำความ
เข้าใจประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ ทราบ 
และให้ความร่วมมือในการปรับวิธีการสอนให้สอดรับกับนโยบายในช่วงสภาวะวิกฤตนี้ 
  (2) ให้วิทยาลัยชุมชนปรับเปลี ่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากรูปแบบปกติ เป็น 
การส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้จากสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ต้องเข้าห้องเรียน เช่น การเรียน
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ออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom /Moodle, ZOOM, YouTube, Line ฯลฯ การเรียนรู้จากสื่อเอกสาร 
บทเรียนสำเร็จรูป การมอบหมายงานในการศึกษาค้นคว้า หรือการทำ Project work โดยผู้สอนต้องออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก หรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่เทียบเคียงกับการสอนในห้องเรียน  
  (3) ให้ผู ้สอนดำเนินการจัดสอบ โดยอาจพิจารณาใช้ว ิธ ีการวัดและประเมินผล 
การเรียนตามที่ผู ้สอนเห็นสมควร โดยวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนสามารถดำเนินการในรูปแบบการทำ
รายงาน (Report) หรือการมอบหมายงาน (Assignment) หรือรูปแบบอื่นที่เห็นสมควร ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องได้รับ 
องค์ความรู้ครบถ้วนตามผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
  1.4 ปรับแผนการจัดบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ในช่วงเดือน
พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓ โดยจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 5,871,902 บาท  สำหรับวิทยาลัยชุมชน 14 แห่ง 
เป็นค่าเช่าอุปกรณ์การเรียนการสอน อาทิ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) และจัดสรรเงิน
รายได้แบบมีวัตถุประสงค์จากเงินบริจาคจากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF)  วงเงิน 361,480 บาท 
จำแนกเป็น ค่าเช่าลิขสิทธิ์ระบบการประชุมแบบ Zoom จำนวน ๕๐ licence วงเงิน ๘๙,๘๘๐ บาท และเป็น 
ค่าจัดหาซิมอินเทอร์เน็ต จำนวน ๖๗๙ code วงเงิน ๒๗๑,๖๐๐ บาท  

2. การดำเนินงานแต่ละวิทยาลัยชุมชน 
2.1 จัดอบรมความรู้ด้านการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom, Moodle, ZOOM, 

YouTube, Line ฯลฯ ให้กับผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ เพ่ิมเติมที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรม ทำให้สามารถจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งจัดการสอบ ประเมินผลปลายภาคได้ทุกแห่ง 

 2.2 จัดอบรมการทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแนะนำการปฏิบัติตนในช่วงวิกฤต
ให้แก่ชุมชน และการผลิตอุปกรณ์สำหรับป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่โรงพยาบาล/ชุมชน/วัด/หน่วยงานอื่น  

3. การเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/๒๕๖๓ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประชุม Conference ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง เมื่อวันที่ ๘ 

เมษายน ๒๕๖๓ เพ่ือประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดฯ พบว่า มีวิทยาลัยชุมชน ๑๖ แห่ง ที่ยืนยันว่า
สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติในช่วงมิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และมีวิทยาลัยชุมชน ๔ แห่ง 
(นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และหนองบัวลำภู) ขอเลื่อนระยะเวลาการเปิดภาคการศึกษาเป็นเดือนกรกฎาคม เนื่องจาก
พ้ืนที่มีการระบาดโควิด-๑๙ รุนแรงและจังหวัดมีมาตราการล็อกดาวน์พื้นที่เข้า – ออก 

 

 ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
   ที่ประชุมเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดมาตรการ/แนวทางดำเนินการเพ่ือ
รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  1. การปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เต็มรูปแบบตามมาตรการของ
กระทรวง อว. ในการเตรียมความพร้อม อาทิ  
     1.1 การสนับสนุนเครื ่องมือ – อุปกรณ์สำหรับนักศึกษาที ่ขาดแคลน อยู ่ในพื ้นที่
ห่างไกล/เข้าไม่ถึงบริการต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชน ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เช่น 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค ซิมอินเทอร์เน็ต ฯลฯ  ทั้งนี้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล ควรประสาน
ความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ที่มีความ
พร้อมอยู่แล้ว เพ่ือให้การสนับสนุนอุปกรณ์ และสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
     1.2 การเตรียมความพร้อมครูผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษ ให้มีทักษะการใช้ digital 
platform ต่าง ๆ ที่วิทยาลัยชุมชนใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ software เป็นต้น  



๕ 
 

  2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ตรงกันด้วยข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ เพื่อไม่ให้ส่ งผลกระทบต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวม 
   3. ทบทวนวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการศึกษา หรือการบริการวิชาการที่มีอยู่
ปัจจุบัน ให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานหรืออาชีพที่เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมุ่งเป้าสำหรับกลุ่มคนที่ยากจน 10 % ล่างของประเทศ ซึ่ง
อาจจะร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัล และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำให้ชุมชนได้พัฒนาและ
เรียนรู้ เช่น เป็นช่องทางให้ชุมชนนำสินค้าไปสู่ตลาดภายนอก อาทิ การขนส่ง การตลาด บัญชี การสั่งขาย และ
การประกันความเสี ่ยง เป็นต้น ซึ ่งถือว่าเป็นหนึ ่งในกระบวนการของ Digital platform ตามแผนของ
คณะอนุกรรมการดิจิทัล  
   4. เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มา
ให้ความรู้ความเข้าใจหรือทิศทางการปรับตัวในการจัดหลักสูตรให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงหลัง 
การระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่กรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหาร รวมถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน  อาทิ 
รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชย์ศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ที่ความเชี่ยวชาญ
ด้าน logistic ทั้งนี้ ควรจัดให้มีรูปแบบการบรรยายที่สามารถถ่ายทอดและรับฟังพร้อม ๆ กันทั้ง 20 วิทยาลัย
ชุมชน หรือ ชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกล 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดมาตรการ/แนวทาง
ดำเนินการเพือ่รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  1. การปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เต็มรูปแบบตามมาตรการของ
กระทรวง อว. ในการเตรียมความพร้อม อาทิ  
     1.1 การสนับสนุนเครื ่องมือ – อุปกรณ์สำหรับนักศึกษาที ่ขาดแคลน อยู ่ในพื ้นที่
ห่างไกล/เข้าไม่ถึงบริการต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชน ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เช่น แท็บเล็ต 
โน๊ตบุ๊ค ซิมอินเทอร์เน็ต ฯลฯ  ทั้งนี้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล ควรประสานความร่วมมือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความพร้อมอยู่แล้ว เพ่ือให้
การสนับสนุนอุปกรณ์ และสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
     1.2 การเตรียมความพร้อมครูผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษ ให้มีทักษะการใช้ digital 
platform ต่าง ๆ ที่วิทยาลัยชุมชนใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ software เป็นต้น  
  2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ตรงกันด้วยข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวม 
   3. ทบทวนวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการศึกษา หรือการบริการวิชาการที่มีอยู่
ปัจจุบัน ให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานหรืออาชีพที่เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  
 
 
 
 



๖ 
 

วาระที่ 1.2.2 เรื่อง การรับทราบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 สรุปเรื่อง 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาครบรอบการปรับปรุง 
ในปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ดังนี้ 
  ๑. ปี พศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา คือ หลักสูตรอนุ ปริญญา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าว ในการประชุมครั้งที ่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  และให้วิทยาลัยชุมชนสามารถนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  ๒. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ สาขาวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เกษตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์  
และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และให้วิทยาลัย
ชุมชนสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 ๓. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ซึ่งสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ และให้วิทยาลัยชุมชนสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ได้ตั ้งแต่ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ๔. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๒ ได้มีมติมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการขอใช้หลักสูตร
กลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่นำไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของ
บริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน แล้วให้รายงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป 

       5. วิทยาลัยชุมชน ได้ส่งเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) โดยนำหลักสูตร
อนุปริญญาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความ
เหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู ้และแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการดำเนินการ  ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติการจัดการเรียนการ
สอนแล้ว ดังนี้ 
  5.๑ วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ส่งเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  



๗ 
 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา สถานภาพของหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนยะลา 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๑๑/๐๗๑  
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน 
จากสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

(๑)  สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติให้วิทยาลัยชุมชนยะลา ดำเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา โดยให้มีอาจารย์ประจำที่เป็นบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนยะลา ที่ มีวุฒิ
การศึกษาด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ อย่างน้อย ๑ คน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ทั้งนี้ ให้วิทยาลัยชุมชนยะลาดำเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจำหลักสูตรดังกล่าว เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาพิจารณา และแจ้งสถาบันวิ ทยาลัยชุมชนเพื่อเสนอ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 

(๒)  วิทยาลัยชุมชนยะลาดำเนินการเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา และสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติให้เพ่ิมนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ตำแหน่งครู วิทยาฐานะ
ชำนาญการ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวแล้ว  ดังนี้ 
 
ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

นายอัฮหมัด  บาฮะคีรี 3 9501 00497 ×× × - ค.ม. การสอนอิสลาม
ศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ยะลา 

2557 

นายลุกมาน มะสลีะ 5 9506 00019 ×× × - ศศ.ม. ประวัติศาสตร์
และอารย-ธรรม
อิสลาม 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 2557 

นายมะดาโอะ  บือแน 3 9410 00260 ×× × - นิติศาสตร์
อิสลาม 

การเผยแพร่
อิสลาม 

มหาวิทยาลยัอิหม่าม
มูฮัมมัด 
(ประเทศซาอุดีอาร
เบีย) 

2533 

นางสาวศศิกาญจน์  
ชีถนอม 

3 9598 00075 ×× × - กศ.ม. 
 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครศรีธรรมราช 

2553 

 
5.๒ วิทยาลัยชุมชนตราดและวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ส่งเอกสารรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.๒) จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
 



๘ 
 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา สถานภาพของหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๑๒/๐๒๙  
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะ 
ผู้สูงอายุในชุมชน 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๓ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน  
จากสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยชุมชนตราด 

หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๑๗/๑๑๓ 
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๓ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน 
จากสภาวิทยาลัยชุมชนตราด  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  6. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะในภาพรวมของทุกหลักสูตร  
(1)  ตรวจสอบความหมาย การใช้ภาษา และการสะกดคำของรายวิชาทั้ ง

ภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้ถูกต้อง 
(2)  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ควรเพิ่มเติมความคาดหวังของผลลัพธ์ 

การเรียนรู ้ของแต่ละปีการศึกษาให้ครบทุกหลักสูตร และควรกำหนดให้มีจุดดำ (ความรับผิดชอบหลั ก)  
ให้ครบทุกด้าน อย่างน้อย 1 จุด ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

(3) หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร ข้อ ๑.๒ 
การประเมินทักษะของผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน นอกจากการให้ผู้ เรียนประเมินผู้สอนแล้ว ควรมี
วิธีการประเมินผู้สอนที่หลากหลายวิธี 

6.2 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๓ หลักสูตร 
ได้แก่ 

(1)  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๓ ของ
วิทยาลัยชุมชนยะลา 

(2)  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 256๓ ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

(3)  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง 256๓ ของ
วิทยาลัยชุมชนตราด 
 7. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็น
ว่าวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๓ แห่ง ได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเงื่อนไขที่กำหนดและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักส ูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ พร้อมทั้งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสภา
วิชาการแล้ว  
 
 



๙ 
 

 ประเด็นข้อเสนอแนะ 
    ที่ประชุมรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนของ 
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเสนอแนะเพิ่มเติมให้วิทยาลัยชุมชนบริหารจัดการหลักสูตร ให้มี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที ่เน้นการเพิ ่มทักษะพื้นฐานหรืออาชีพที ่เป็นแนวโน้มที ่จ ะเกิดขึ้นในอนาคตหลัง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 อาทิ ด้านการแปรรูปวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตร การขนส่ง 
ด้าน IT ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน เป็นต้น  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
วิทยาลัยชุมชนยะลา 
   1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
   1.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัย
ชุมชนตราด 
และให้วิทยาลัยชุมชนจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online : CHECO) ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กำหนดต่อไป 
  2. เสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนบริหารจัดการหลักสูตร ให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการ
เพิ่มทักษะพื้นฐานหรืออาชีพที่เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 
อาทิ ด้านการแปรรูปวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตร การขนส่ง ด้าน IT ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน เป็นต้น  
 
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง การจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                                     และการปรับแผนการดำเนินงานภายหลังจัดทำร่าง พรบ.โอนฯ (เพิ่มเติม) 
 สรุปเรื่อง 
  1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 และวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบ
หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปฏิทินการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยรับ
งบประมาณพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางฯ ตามที่ ครม.เห็นชอบ โดยให้หน่วยรับ
งบประมาณจัดทำรายละเอียดเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบส่งสำนักงบประมาณภายในวันที ่ 10 
เมษายน 2563  
  2. มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบแนวทางการปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ทบทวนวงเงินงบประมาณสำหรับรายจ่ายประจำในทุกงบ
รายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ร้อยละ 25 และรายจ่ายลงทุนทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อ
ผูกพัน (รายการปีเดียว) ที่เป็นครุภัณฑ์ทดแทนหรือเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ที่สามารถชะลอการดำเนินการได้  
ร้อยละ 50 รวมทั้งรายการงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถชะลอการ
ดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการฯ เสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 



๑๐ 
 

หรือรัฐมนตรีเจ ้าส ังกัดเพื ่อให้ความเห็นชอบ และส่งการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงดังกล่าวให้  
สำนักงบประมาณ ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 
  3. คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้รับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าว แล้วมีมติรับทราบ และมี
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำเสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือทราบ โดยสรุปได้ดังนี้ 
  3.1 รับทราบผลการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่สำนัก
งบประมาณประสานให้ทุกส่วนราชการปรับลดการใช้จ่ายดำเนินงานที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ และงานบูรณาการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 
2 - 3 โดยให้ปรับลดเป้าหมายได้ เพ่ือนำเสนอเป็นวงเงินเข้า พรบ.โอนฯ จำนวน 14.6474 ล้านบาท  
   3.2 รับทราบกรอบวงเงินตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามโครงสร้างงบประมาณ 5 แผนงาน รวม 13 ผลผลิต/โครงการ 
วงเงิน 669,142,100 บาท และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ต่อไป 
   3.3 รับทราบการปรับแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด – 19 ภายหลังจัดทำร่าง พรบ. โอนฯ แล้วมี
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ิมเติมสำหรับการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 - 2564 ดังนี้ 
    (1) ให้มุ ่งเน้นกลุ ่มเป้าหมายผู ้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ ที ่เป็นผู ้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด – 19 และ 10% ล่างของคนยากจน ทั้งนี้ ให้วิทยาลัยชุมชน
แต่ละแห่งจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวร่วมกับ อสม. สำรวจผู้ที่ตกงานและกลับไปยังภูมิลำเนา เพ่ือ
ทราบถึงความต้องการด้านอาชีพ และนำมาใช้ในการปรับแผนการดำเนินงานทั้งด้านการจัดการศึกษา และการ
บริการวิชาการท่ีตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริง 
    (2) ควรจัดทำ Skill Mapping ในการบริหารจัดการหลักสูตรจัดการศึกษา และ
บริการวิชาการที่ดำเนินการปัจจุบัน อาทิ ด้านการท่องเที่ยวที่ลด Demand ให้เปลี่ยนไปเน้นหลักสูตรอาชีพที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังสถานการณ์ COVID-19 เช่น 

• Manufacturing การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาถึงขั้นการส่งออกได้ 

• อาชีพเกี่ยวกับ Food (ด้านอาหาร ) เน้นที่อาหารเพื่อสุขภาพ  
• สินค้าทางการเกษตร โดยเน ้นเร ื ่อง Green และความยั ่งย ืนของ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการส่งออกไปยังประเทศที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ เช่น สิงคโปร์ หรือประเทศที่มีกำลังซื้อ เช่น 
จีน 

• Logistic การขนส่งสินค้าภายในประเทศ วิธ ีการส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ 

• IT การสื่อสารที่ทันสมัย 
• Health care การบริการด้านสุขภาพ เช่น หลักสูตรผู ้ช ่วยพยาบาล  

การดูแลผู้สูงอายุ การแพทย์แผนไทย 
• Finance การทำธุรกรรมทางการเงิน 
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    (3) ควรเสริมหรือบูรณาการทักษะที่จำเป็นหรือทักษะอาชีพพื้นฐานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตหลังสถานการณ์ COVID-19 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. หรือ ปวช. 
 

 ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 ที ่ประชุมเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำผลการทบทวนและปรับปรุงแผน 
การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ภายหลังจัดทำร่าง พรบ. โอนฯ และการปรับปรุงรายละเอียดคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เสนออนุกรรมการด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรองก่อนนำเสนอที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาลซึ่งวิทยาลัยชุมชนยังไม่มีความพร้อมเนื่องจากติดเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ ในด้านคุณสมบัติและจำนวน
ผู้สอนที่ยังขาดแคลน จึงเสนอแนะให้หารือกรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) ในการจัดทำ
หลักสูตรด้านการดูแลสุขภาพ ตามศักยภาพของวิทยาลัยชุมชน 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุม 
  
วาระท่ี 1.2.4 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมมีหนังสือที่  
อว 0227.4/811 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดตำแน่งประเภทผู้บริหาร (ไม่มีวาระการ
ดำรงตำแหน่ง) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 
(ก.พ.อ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน 
และระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า จำนวน ๔ ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู ้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ และผู ้อำนวยการกองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย ทั้งนี้ จะได้พิจารณาแก้ไขกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 เพื่อกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป  

 

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาโครงสร้าง กลุ่มงาน

ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจ และรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม 
 
 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 3/2563  
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2563 ฝา่ยเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2563  
 กรรมการสภาสถาบันฯ มีข้อสังเกตในการรับรองรายงานการประชุม เรื่อง ร่างข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. .... แล้วมีประเด็น
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังนี้ 
  1. กรรมการสภาสถาบัน (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์) ขอให้ที่ประชุมบันทึกข้อสังเกตไว้ ใน
รายงานการประชุมว่า “ดิฉันขอเรียนยืนยันให้คงข้อ ๓ ข ( ๖) ของข้อบังคับฯ ฉบับพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีความเห็น
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  อย่างไรก็ตามดิฉันเคารพในมติของที่ประชุมที่ให้มีการแก้ไข แต่กรุณาบันทึกในรายงาน  
การประชุมด้วยว่า ดิฉันเห็นว่า ข้อ ๓ ข (๖) ของข้อบังคับสถาบันฯ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๘ เหมาะสมแล้ว”  
  2. ผู ้แทนสำนักงานปลัดกระทรวง อว. (นายสุทน เฉื ่อยพุก) ได้ให้ข้อมูลเพิ ่มเติม  
การพิจารณาก่อนเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด จะ
พิจารณาจากกระบวนการสรรหาถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่ พิจารณาอำนาจของการออกข้อบังคับเป็นอำนาจ
ผู้ใด หากเป็นอำนาจของสภาสถาบัน การกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี หรือผู้อำนวยการ
สถาบัน มีความเหมาะสม และหรือไม่มีปัญหาร้องเรียนต่าง ๆ จากข้อบังคับสถาบันฉบับนี้ที่แก้ไข “การกำหนด
ลักษณะต้องห้ามในกรณีที่ยกเว้นเคยถูกจำคุกแล้วพ้นโทษมาเกิน 3 ปี”  
  3. กรรมการสภาสถาบัน (ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) มีความเห็นว่า สภาสถาบันควรรับฟัง 
ข้อทักท้วงของสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด เพราะถือเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่
ตรวจสอบการสรรหาก่อนเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และเป็นข้อทักท้วงที่เสนอประกอบการพิจารณาออก
ข้อบังคับฯ ของสภาสถาบันในครั้งนี้ ดังนั้น จึงยืนยันการเสนอให้ทบทวนมติดังกล่าว โดยนำข้อคิดเห็นของที่
ประชุม และข้อสังเกตของปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกรรมการสภา
สถาบัน (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์) ไปใช้ประกอบการทบทวนของคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ก่อนเสนอสภาสถาบันในการประชุมครั้งต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/256๓ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 
โดยให้บันทึกข้อสังเกตของกรรมการสภาสถาบัน (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์) ว่า “ดิฉันขอเรียนยืนยันให้คงข้อ ๓  
ข ( ๖) ของข้อบังคับฯ ฉบับพ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าเหมาะสมแล้ว แต่อย่างไรก็ตามดิฉันเคารพในมติของที่ประชุม และ
เนื่องจากกรรมการสภาสถาบันใข้อสังเกตุในเรื่องดังกล่าว จึงให้คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ พิจารณาให้
ความเห็นในประเด็นดังกล่าวแล้วเสนอทีป่ระชุมในครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

  สรุปเรื่อง 
 ตามที ่สภาสถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชน ได ้ม ีการประช ุมพ ิจารณาและม ีมต ิ เก ี ่ยวกับ 
การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ  
   



๑๓ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 3.2  เรื่อง การเลือกนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน   

สรุปเรื่อง 
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีนายแพทย์พิเชฐ  บัญญติ กรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  

2. คณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
2.๑ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 กำหนดให้มีประกาศ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยการรับสมัครและเสนอรายชื่อจากสำนักงานสถาบันและวิทยาลัย ระหว่าง
ตั้งแต่วันที่ 3 - 23 มีนาคม 2563  

2.2 ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้พิจารณารายชื่อ
ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอรายชื่อพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเห็นว่าครบถ้วนตามประกาศฯ  
จึงมีมติเห็นชอบรายชื่อที่มี จำนวน ๖ รายชื่อ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร คือ 

   (๑)  นายถนอม อินทรกำเนิด 
   (2) นายประเสริฐ บุญเรือง 
   (3) ศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราน 
   (4) นายปราโมทย์ โชติมงคล 
   (5) นายสนธิญา สวัสดี 
   (๖)  นางสิริกร มณีรินทร์ 

และมอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือทาบทาม เพื่อให้ยืนยันแสดงความสมัครใจในการเข้ารับการคัดเลือก
เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งให้ยืนยันเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามข้อบังคับฯ โดยให้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2563 ภายในเวลา 
16.30 น.  
 2.๓ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้พิจารณาว่าจาก 
การทาบทามมีผู ้ที่ยืนยันแสดงความสมัครใจ จำนวน ๔ รายชื่อ เรียงลำดับตามตัวอักษร คือ นายประเสริฐ  
บุญเรือง ศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราน นายสนธิญา สวัสดี และนางสิริกร มณีรินทร์ มีผู้แสดงความไม่สมัครใจ 
จำนวน ๒ รายชื่อ คือ นายถนอม อินทรกำเนิด และนายปราโมทย์ โชติมงคล จึงได้พิจารณาจากคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดได้มติตรงกันให้เสนอรายชื่อผู้ที ่มีความ
เหมาะสมเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันให้เหลือจำนวนไม่เกินสองรายชื่อ โดยจัดเรียงบัญชี
รายชื่อตามลำดับตัวอักษรต่อสภาสถาบัน ดังนี้ 
  (๑ )  นายประเสร ิ ฐ  บ ุญ เร ื อง  เน ื ่ องจากดำรงตำแหน ่ งระด ับส ู งขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ และมีวิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อ จำนวน ๑ แห่ง 
  (๒) นางสิริกร มณีรินทร์ เนื่องจากมีคุณสมบัติสูงมาก และมีประสบการณ์กับ
วิทยาลัยชุมชนมาตั้งแต่ต้นและต่อเนื่อง และมีวิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อ จำนวน ๑๕ แห่ง 
  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กำหนดให้สภาสถาบันพิจารณาเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งรายชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ 



๑๔ 
 

โดยวิธีลงคะแนนลับ แต่เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ประกอบกับรัฐบาล
ได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทำให้การประชุม 
สภาสถาบันไม่สามารถประชุมในลักษณะปกติได้ต้องใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมใน
ลักษณะดังกล่าว พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2563  มาตรา 9 (2) จัดให้ 
ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ ซึ่งวาระการพิจารณา
เลือกนายกสภาสถาบันทางกฎหมายไม่ได้กำหนดให้เป็นการประชุมลับ แต่ ในช่วงลงคะแนนได้กำหนดให้
ลงคะแนนลับ สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการเลือกนายกสภาสถาบันดำเนินไปได้
ตามช่วงเวลาที่กำหนด จึงเสนอวิธีการให้ที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาในการลงคะแนนลับ ดังนี้ 
  3.๑ ที ่ประชุมสภาสถาบันแต่งตั ้งคณะกรรมการจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จำนวน ๓ ท่าน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนลับ การนับคะแนน การลงมติ และตรวจสอบอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบไปด้วย 
   (๑)  นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  เป็นประธานกรรมการ 
   (๒)  นายเอกศักดิ์ คงตระกูล  เป็นกรรมการ 
   (๓)  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    (4) รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นายเจริญชัย วงษ์จินดา) 
  3.2 ให้คณะกรรมการจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงคะแนนลับผ่านทางระบบ 
Google form ทั้งในห้องประชุม และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้รายงานผลมายังผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแต่เพียงท่านเดียว 

 

 การพิจารณา 
  ก่อนการพิจารณาวาระที่ ๓.๒ เรื่องการเลือกนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื่องจาก
ประธานที่ประชุมมีส่วนได้เสียในการประชุมวาระนี้จึงได้ขอออกจากที่ประชุม และที่ประชุมได้เลือกนายถนอม  
อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบัน ทำหน้าที่เป็นประธานแทน  
 ที่ประชุมจึงได้เลือกให้ กรรมการสภาสถาบัน (นายถนอม อินทรกำเนิด) ทำหน้าที่ประธาน
การประชุมในวาระนี้ และได้มอบประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันได้นำเสนอวาระดังกล่าว จึง
ได้พิจารณาเห็นว่าการเลือกนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน 
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งน ายกสภา
สถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
  ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ได้แจ้งว่า ขอไม่ร่วมพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากหาก
สภาสถาบันมีมติเป็นประการใด สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จะต้องเสนอความเห็นเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯแต่งตั ้งต่อไป กรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) ได้แจ้งว่า เนื ่องจากเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน จึงของดออกเสียง แต่อย่างไรก็ตามประธานที่ประชุมขอให้ร ่วม
พิจารณาวาระดังกล่าวทั้งสองท่าน เนื่องจากจะทำให้ไม่ครบองค์ประชุมของคณะกรรมการ แต่ขอให้งดออก
เสียงแทน 
  ที่ประชุมพิจารณาการเลือกนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว แล้วกำหนดวิธีการวิธี
ลงคะแนนลับ ดังนี้ 



๑๕ 
 

1. เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
กำหนดวิธีการลงคะแนนลับการเลือกนายกสภาสถาบัน ประกอบกับ มาตรา 9 (2) แห่งพระราชกำหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนด “จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการ
ลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ” ดังนั้น ที่ประชุมจึงเสนอแนะร่วมกันจะใช้แนวทาง ดังนี้ 

1.1 ที่ประชุมกำหนดสองวิธี (1) การลงคะแนนโดยผ่านระบบ google form สำหรับ
กรรมการสภาสถาบันที่ประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนด e-mail ของผู ้มีสิทธิลงคะแนนเฉพาะ
กรรมการสภาสถาบันเท่านั้น และจะรายงานกลับมาที่ผู้อำนวยการสถาบันเท่านั้น ไม่มีผู้ใดรู้ว่าใครลงคะแนนให้
ใคร และ (2) การลงคะแนนโดยผ่านบัตรลงคะแนน สำหรับกรรมการสภาสถาบันที่มาประชุม ณ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  

1.2 การนับคะแนน ตามข้อบังคับกำหนด “ผู้ที่รับคัดเลือกให้เป็นนายกสภาสถาบัน
ต้องได้รับคะแนนสูงสุดและเกินหนึ่งของกรรมการเท่าที่มีอยู่” ดังนั้น ขอเรียนว่า ขณะนี้กรรมการสภาสถาบัน
เท่าที่มีอยู่ คือ 19 ท่าน วันนี้มาประชุม 16 ท่าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกไป 1 ท่าน จึงทำให้มีผู ้ที ่มีสิทธิ์
ลงคะแนนจำนวน 15 ท่าน โดยอยู่ในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 7 ท่าน และประชุมผ่านสื่อออนไลน์ 8 ท่าน  

1.3 ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๓ ท่าน 
เพื ่อดำเนินการเกี ่ยวกับการนับคะแนน การลงมติ และตรวจสอบอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ประกอบไปด้วย  
(๑) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ (๒) นายเอกศักดิ ์ คงตระกูล (๓) ผ ู ้อำนวยการสถาบันวิทยาลั ยชุมชน  
(4) รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายเจริญชัย วงษ์จินดา) 

2. ฝ่ายเลขานุการแจกใบลงคะแนนให้กรรมการในห้องประชุมจำนวน 7 ท่าน และส่ง  
e-mail ถึงกรรมการทีป่ระชุมผ่านสื่อออนไลน์ 8 ท่าน  

3. ให้คณะกรรมการโดยมี (๑) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ (๒) นายเอกศักดิ์ คงตระกูล  
(๓) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (4) รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายเจริญชัย วงษ์จินดา)  
เปิดใบลงคะแนน นับคะแนน ขานคะแนน และลงมติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

3.1  นายประเสริฐ บุญเรือง ได้ 1 คะแนน 
3.2  นางสิริกร มณีรินทร์ ได้ 11 คะแนน 
3.3  งดออกเสียง 3 คะแนน 
ดังนั้น ที่ประชุมมีมติเลือกนางสิริกร มณีรินทร์ เป็นนายกสภาสถาบัน ได้คะแนน 11 

คะแนน จากจำนวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ 19 คน ดังนั้น เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการเท่าที่มีอยู่ คือ 10  คน  
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
สถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ “ผู้ที่รับคัดเลือกให้เป็นนายกสภาสถาบันต้องได้รับคะแนนสูงสุด
และเกินหนึ่งของกรรมการเท่าท่ีมีอยู่”  

 
กรรมการในห้องประชุม (7 คน) กรรมการประชุมผ่านสื่อออนไลน ์(8 คน) สรุป 

รายชื่อ คะแนน รายชื่อ คะแนน ผลคะแนน 
นายประเสริฐ  บุญเรือง 1 นายประเสริฐ  บุญเรือง 0 1 
นางสิริกร  มณีรินทร์ 5 นางสิริกร  มณีรินทร์ 6 11 
งดออกเสียง 1 งดออกเสียง 2 3 

รวม 7 รวม 8 15 
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มติ ที่ประชุมมีมติเลือกนางสิริกร มณีรินทร์ เป็นนายกสภาสถาบัน โดยวิธีลงคะแนนลับ และ
เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมวาระนี้โดยไม่มีการแก้ไข และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการ
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันต่อไป  
 

เมื่อมีการพิจารณาวาระที่ 3.2 การเลือกนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสร็จแล้ว นายก
สภาสถาบันกลับเข้ามาเป็นประธานดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

 
วาระท่ี 3.๓  เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน 
                              ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 

สรุปเรื่อง 
1. ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 11/2558 ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๘ แต่งตั้ง นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ นายภูมินทร์ หะรินสุต ดำรงตำแหน่ง 
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
สถาบัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)  

2. สำหรับ นายภูมินทร์ หะรินสุต ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่  9 ตุลาคม 2560  
ที ่ประชุมสภาสถาบันจึงแต่งตั ้ง นายสุรพล โอภาสเสถียร แทนตำแหน่งที ่ว ่าง และต่อมา นายสุรพล  
โอภาสเสถียร ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสภาสถาบันจึงแต่งตั้ง  
นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
เท่ากับระยะเวลาของตำแหน่งที่เหลืออยู่ 

3. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ และนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ได้
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ครบวาระ ๔ ปี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2562  

4. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน โดยมี ดร.สีลาภรณ์ 
บัวสาย เป็นประธาน 

5. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ ่งเล ือกจากผู ้แทนภาคเอกชน ได้
ดําเนินการสรรหาผู ้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจากผู ้แทนภาคเอกชน จำนวน  
3 ตําแหน่ง ดังนี้ 

5.1 การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เพื่อการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 

 (1) การสรรหาจะดำเนินการโดยวิธีการเสนอรายชื่อ  โดย 
(๑.1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนได้คนละหนึ่งรายชื่อ 
  (1.2) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนได้หนึ่งรายชื่อ 
 (1.๓) สภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง เสนอชื ่อผ ู ้สมควรดำรงตำแหน่ง

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนได้แห่งละหนึ่งรายชื่อ 
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 (2) การประชุมครั ้งที ่ ๒/๒๕๖3 เมื ่อวันที ่ 19 มีนาคม ๒๕๖3 ได้พิจารณา
กลั่นกรอง และคัดเลือกรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่ งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
จำนวนสามรายชื่อตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ 

 
(2.1) นายธนภณ วัฒนกุล ตำแหน่งที่ปรึกษาอิสระ 
(2.2) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร 

                                             บริษัทท๊อปเทคไดมอนด์ทูลล์ จำกัด  
                                                และประธานกรรมการบริหารบริษัท  
                                         เซอราฟิลเทค (ประเทศไทย) จำกัด 

(2.3) นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา  ตำแหน่งกรรมการบริษัทกลุ่มบริษัท ITC    

  การพิจารณา 
  ก่อนการพิจารณากรรมการสภาสถาบัน (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในวาระการพิจารณาได้ขอออกจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเห็นว่าการให้ความเห็นชอบ
รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจากผู ้แทนภาคเอกชน  
(ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดกระบวนการสรรหาโดยให้มี
การเสนอรายชื่อจากกรรมการสภาสถาบัน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือ
เปิดกว้างให้บุคคลต่าง ๆ ได้เสนอชื่อ เมื่อได้รายชื่อแล้วจึงพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติต่าง ๆ แล้วดำเนินการ
ทาบทามเพื่อคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน จำนวน  
สามรายชื่อตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ 

1. นายธนภณ วัฒนกุล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กว้างขวางใน
แวดวงของกลุ ่มศิลปินแห่งชาติในสายวัฒนธรรม ร่วมทำงานด้านกลุ ่มเครือข่ายศิลปินที ่ทำงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มีประสบการณ์ทำงานภาคเอกชน เช่น ธนาคารกรุงเทพ สถาบัน
พระปกเกล้า ร่วมงานด้านการส่งเสริมการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ 
เป็นต้น ดังนั้น สามารถร่วมพัฒนาวิทยาลัยชุมชนในมิติวัฒนธรรม 

2. นายพงษ์เดช วชิรประดิษฐ์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเอกชนตามที่รู้กันอยู่แล้ว และ
ไดร้ับการเสนอชื่อจากวิทยาลัยชุมชนจำนวนมาก  

3. นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นรายชื่อที่น่าสนใจ และได้รับการ
เสนอชื่อมาจากวิทยาลัยชุมชน การทำงานมีรูปแบบเป็นระดับประเทศ สามารถที่จะพัฒนาวิทยาลัยชุมชนใน
ภาพรวมได้ลักษณะงาน International ได้ หมายความว่าไม่ใช่เจาะจงเฉพาะ ช่วยเฉพาะบางภาคหรือ 
บางวิทยาลัยชุมชนเท่านั้น สามารถดูในภาพรวม 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชน ดังนี้ 

1. นายธนภณ วัฒนกุล  
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2. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์    
3. นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา 

และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคําสั่งต่อไป 
 

เมื่อมีการพิจารณาวาระที่ 3.3 การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนเสร็จแล้ว กรรมการสภาสถาบัน (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) กลับ
เข้ารว่มการประชุมในวาระต่อไป 
 
วาระท่ี 3.4  เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
                             มุกดาหาร และระนอง แทนตำแหน่งท่ีว่างลง 

สรุปเรื่อง 
1. ด้วยกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

1.1 กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ลาออกจาก
ตำแหน่ง จำนวน 1 คน 

1.2 กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา สภาวิทยาลัยชุมชนนระนอง ได้ลาออกจาก
ตำแหน่ง จำนวน 1 คน  

2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  
ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร แทนตำแหน่งที่
ว่างลง  

3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  
ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง แทนตำแหน่งที่ว่างลง  

4.  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  

4.1 ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
             กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

5.  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง   

5.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง 

  6. คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และระนอง เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

6.1 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีผ ู ้ได ้ร ับการสรรหาฯ จำนวน 1 คน คือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร 



๑๙ 
 

6.2 ว ิทยาล ัยช ุมชนระนอง มีผ ู ้ ได ้ร ับการสรรหาฯ จำนวน 1 คน คือ ผ ู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล แก้วสม  

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหารและระนอง แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยเสนอแนะเพิ่มเติมในการนำเสนอวาระทำนองเดียวกันใน 
ครั้งต่อ ๆ ไป ดังนี้  
 1. ระบุชื่อวิทยาลัยชุมชนไว้ในตารางสรุปประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งให้ชัดเจน  
 2. กรณีเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารที่
แนบท้ายวาระไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดส่ง - เดินทางตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจง
เพ่ิมเติมนั้น หากมีกรณีเช่นนี้อีก ให้ชี้แจ้งเหตุผลไว้ในระเบียบวาระการประชุม เพ่ือให้กรรมการรับทราบ/มั่นใจ
ว่า มีการดำเนินการตามกระบวนการครบถ้วนแล้ว 
 
มติ  ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื ่อผู ้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหารและระนอง แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล แก้วสม ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ระนอง 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในประกาศแต่งตั้งต่อไป 
 
วาระท่ี 3.5  เรื่อง การขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก น่าน และยะลา 
   และการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 

สรุปเรื่อง 
๑. การขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการการวิทยาลัยชุมชนตาก น่าน และยะลา 

1.1 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  

1.2 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั ่งที่  ๖/๒๕๖๓ ลงวันที ่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมี นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  

1.3 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๓ แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมี รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  
ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ กำหนดให้ “การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยให้คณะกรรมการสรรหา
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาบัน” แต่เนื่องจากขณะนี้
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนด 



๒๐ 
 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ดังนั้น
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก น่าน และยะลา จึงพิจารณาเห็นชอบให้เลื่อนการสรรหาฯ 
ออกไปก่อน และให้ขอความเห็นชอบสภาสถาบันเพื่อให้ขยายเวลาในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนทั้ง 3 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
  (1) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก จะต้องดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ คือ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนตาก ครั้งท่ี ๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓   
  (2) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ระหว่างวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน ๖ ราย และในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฎว่ามีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ จำนวน  
๖ ราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ จำนวน ๖ ราย และกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
และนำเสนอวิสัยทัศน์ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ 
คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติให้เลื่อนการสัมภาษณ์และการนำเสนอวิสัยทัศน์ออกไปก่อน และให้เสนอที่
ประชุมสภาสถาบันพิจารณาขยายเวลาการสรรหา ครั้งที่ ๒ อีก ๖๐ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563  
  (3) เนื่องจากนายสุรเสน ทั่งทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
ครบวาระในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ทำให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ไม่สามารถดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จก่อนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากหมดวาระ ดังนั้น ใน
ระหว่างการดำเนินการสรรหาผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ซึ ่งจะต้องมีผู ้บริ หารกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตากอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรแต่งตั้งให้นายสุรเสน ทั่งทอง เป็นผู้รักษาราชการ
แทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ตามความใน ข้อ ๖ วรรคสอง แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยการรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ จนกว่าการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ตากแล้วเสร็จ   
  2.2 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
  (1) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จะต้องดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  (2) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ระหว่างวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ มีผู้สมัคร จำนวน ๑๓ ราย และในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฎว่ามีผู ้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ 
จำนวน ๑๒ ราย และมีผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ จำนวน 1 ราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ 
การสรรหาฯ จำนวน 12 ราย และกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ในวันที่ 26 
มีนาคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติให้



๒๑ 
 

เลื่อนการสัมภาษณ์และการนำเสนอวิสัยทัศน์ออกไปก่อน และให้เสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาขยาย
เวลาการสรรหา ครั้งที่ ๑ อีก ๖๐ วัน คือ ตั้งแต่ วันที่ 2๙ มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2๗ พฤษภาคม 2563  
  2.3 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
  (1) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา จะต้องดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
   (2) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ พิจารณามีมติเห็นว่าเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 
๑๙ ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ทำให้เกิดความไม่สะดวกกับผู ้สมัคร จึงมีมติให้เลื ่อนการ
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 
๑๙ จะคลี่คลายลง และให้เสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาขยายเวลาการสรรหา ครั้ งที่ ๑ อีก ๖๐ วัน 
คือ ตั้งแต่วันที่ 2๕ เมษายน 2563 ถึงวันที่ 2๓ มิถุนายน 2563 
  2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
    (1) สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๒๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ แต่งตั้งนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 4 
   (2) ความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือ
ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้สถาบันเสนอสภาสถาบัน
แต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหา” ซึ่งขณะนี้ทางสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ได้เสนอคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของ  
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ คือ “เป็นผู้ที ่รู ้บริบทของจังหวัดแพร่ และภารกิจของ
วิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี” และเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนแพร่ คือ นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล  ในองค์ประกอบ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
เลือกกันเอง และ นางสาวพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์ ในองค์ประกอบ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที ่
   (3) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

    (3.๑) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบัน
มอบหมาย จำนวนหนึ่งคน เป็นประธาน 

    (3.2) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่ง
คน เป็นกรรมการ (สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่เสนอ นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล) 

    (๓.3) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ ่งเป็นผู ้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 
จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ (สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่เสนอ นางสาวพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์)  

     (3.๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

     (3.๕) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 



๒๒ 
 

   (4) ดังนั ้น จึงเสนอที ่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติอื ่นที่
เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่เสนอ และพิจารณา
เสนอรายชื่อกรรมการฯ ตามองค์ประกอบใน (๑) และ (๔) และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายก
สภาสถาบันลงนามแต่งตั้งต่อไป  
 

 การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาการขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก น่าน และ
ยะลาและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ แล้วเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ จึงเป็นเหตุให้สรรหาผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนไม่แล้วเสร็จตาม
กระบวนการที่กำหนด จึงมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังนี้  
  1. การขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
   1.1 เห็นชอบให้ขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก น่าน แพร่ เป็น
แห่งละ จำนวน 90 วัน  
   1.2 กระบวนการสัมภาษณ์ของผู้สมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนขอให้ขึ้ นอยู่กับ
ดุลพินิจของประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ หรืออื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม สถานการณ์ และจำนวนผู้สมัครแต่ละแห่งด้วย  
   1.3 เสนอให้แก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ในเรื่องการขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนโดยให้
คณะกรรมการสรรหาเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสม หรืออาจจะให้อำนาจ
ประธานคณะกรรมการสรรหาขยายเวลา ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเหมาะสมของการปฏิบัติของ
คณะกรรมการสรรหาฯ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  2. องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาวิทยาลัยชุมชนแพร่ และคุณสมบัติอ่ืน  
   2.1 ที่ประชุมเสนอคุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็น ประธานคณะกรรมการสรรหา
วิทยาลัยชุมชนแพร่ และมอบประธานคณะกรรมการไปดำเนินการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจาก
บุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
   2.2 เห็นชอบคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
แพร่ “เป็นผู้ที่รู้บริบทของจังหวัดแพร่ และภารกิจของวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี”  ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชน
แพร่เสนอในเบื้องต้น และมอบคณะกรรมการสรรหาวิทยาลัยชุมชนแพร่อาจเพ่ิมเติมคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสม 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ครั้งที่ ๒ เวลา  
9๐ วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2563 และแต่งตั้งนายสุรเสน ทั่งทอง เป็น
ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ จนกว่าการดำเนินการ
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากแล้วเสร็จ 
  ๒. เห็นชอบการขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑ เวลา 9๐ 
วัน ตั้งแต่วันที่ 2๙ มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2563  
  ๓. เห็นชอบการขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ ๑ เวลา 9๐ 
วัน ตั้งแต่วันที่ 2๕ เมษายน 2563 ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
  ๔. เห็นชอบการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ดังนี้ 



๒๓ 
 

   4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยรายชื่อดังนี้ 
  (๑) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  เป็นประธาน 
         กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง  
         หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน 
  (2) นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล  เป็นกรรมการ 
         กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน  
  (๓)  นางสาวพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์  เป็นกรรมการ 
      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ จำนวนหนึ่งคน  

        (๔) มอบประธานคณะกรรมการไปดำเนินการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบัน
แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่ งคน เป็น
กรรมการ 
        (๕) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลงนามแต่งตั้งต่อไป 

 4.2 เห็นชอบคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
แพร่ “เป็นผู้ที่รู้บริบทของจังหวัดแพร่ และภารกิจของวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี”  ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชน
แพร่เสนอในเบื้องต้น และมอบคณะกรรมการสรรหาวิทยาลัยชุมชนแพร่อาจเพ่ิมเติมคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสม 

 4.3 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 
วาระท่ี 3.6  เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
     และการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
1. ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๖๒ แต่งตั้ง นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ตามความในมาตรา 
๒๘ มาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอเรียนเสนอดังนี้ 
2.1 นายคมสัน คูสินทรัพย์ จะรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างจะ
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น เพื่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีผู้บริหาร กำกับ 
ติดตาม ภาระงานอย่างต่อเนื ่อง จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื ่อพิจารณาให้ นายคมสัน คูสินทรัพย์  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตาม
ความในข้อ ๓ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เรื ่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้ งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ จนกว่าการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วเสร็จ  

2.2 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  
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พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันหรือก่อน
ครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู ้อำนวยการสถาบันไม่น้อยกว่าหนึ ่งร้อยยี ่สิบวันให้สภาสถาบันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑)  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จำนวน
หนึ่งคน เป็นประธาน 

(๒)  กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งสภาสถาบันมอบหมายจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๓)  ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการสภาสถาบัน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการสภาสถาบัน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๕)  ผู้แทนผู้สอนประจำซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

สภาสถาบัน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
    ดังนั ้น จ ึงเห็นควรเสนอให้ที ่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาให้มีการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบัน และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาเสนอรายชื่อตามองค์ประกอบ (๑) และ (๒) 
สำหรับ (๓) (๔) และ (๕) โปรดมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้ซึ่งรายชื่อที่เป็นผู้แทน แล้วเสนอ
คำสั่งคณะกรรมการสรรหาให้นายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 

 

 การพิจารณา 
   1. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา 
   2. กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุม
พิจารณาแล้วห็นว่า เนื่องจากการพิจารณารับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ 2 กรรมการสภา
สถาบันฯ มีข้อสังเกตในการรับรองรายงานการประชุม เรื ่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า ด้วย
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. .... กรรมการสภาสถาบัน (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ 
และ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) จึงขอให้ทบทวนมติเรื่องดังกล่าว โดยขอให้เป็นวาระสืบเนื่อง ดังนั้น ที่ประชุมจึง
เสนอให้ชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนครั้งนี้ และให้เสนอการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวเดียวกับการทบทวนมติสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
   1. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา  
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   2. ให้ชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนครั้งนี้ และให้
เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวเดียวกับการทบทวนมติสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
วาระท่ี 3.7  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร น่าน  
     และยะลา แทนตำแหน่งท่ีว่างลง 

สรุปเรื่อง 
1. ตามท่ีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร น่าน และยะลา ได้พ้นจากตำแหน่ง จึงทำให้

ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ดังนี้ 
1.1 นายมนัส บังศรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562  
1.2 นายสุเมษ สายสูง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ขอลาออกจาก

ตำแหน่งเพื่อใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถตลอดระยะเวลาที่ทำงานที่ผ่านมา เพ่ือลงรับสมัครสรรหาเป็น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  

1.3 นายเอกสิทธิ์ ธารีลาภรักษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา  
ขอลาออกเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และ  
นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เสียชีวิตลงในวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2563  
 2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2563 ได้มีมติรับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร  
แทนตำแหน่งที่ว่างลง  

3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2563ได้มีมติรับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านและ
ยะลา แทนตำแหน่งที่ว่างลง  

4. ตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 กำหนดให้สภา
สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้ 

(1)  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย 
จำนวนหนึ่งคน เป็นประธาน 

(2)  ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน 
เป็นกรรมการ 

(3)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน          
ที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(4)  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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บัดนี้ สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร น่าน และยะลา ได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัด
นั้นเลือก จำนวนสองคน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการในข้อ (2) ดังนี้ 

วิทยาลัยชุมชน กรรมการ (สภาวิทยาลัยเลือก) กรรมการ (สภาวิทยาลัยเลือก) 
ยโสธร นายสุวัฒน์ จิตต์จันทร์ นายสุธา บรรตานึก 
น่าน นายเสรี พิมพ์มาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงเจตน์ พานิชกุล 
ยะลา นางภรณี เลื่องอรุณ นายจรัส เรืองแก้ว 

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อในการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการตามองค์ประกอบข้อ (1) และข้อ (3)  

 

 การพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร น่าน  
และยะลา แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ 
   1. เสนอชื่อนายเอกศักดิ์ คงตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนยโสธร และมอบประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไปเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมี 
ประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
   2. เสนอชื่อดร.สีลาภรณ์ บัวสาย เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน และมอบประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไปเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
   3. เสนอชื ่อรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และมอบประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไปเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ 
และมปีระสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
   4. ให้แก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เกี่ยวกับการสรรหา ที่รองรับการประชุมผ่าน
สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ . 2563  
ทั้งนี้ อาจกำหนดเป็นแนวปฏิบัติการสรรหาสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ครอบคลุมอาทิ  
การรับสมัคร การประชุม การสัมภาษณ์ และการลงคะแนน เป็นต้น 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ดังนี้ 
      ๑.1 นายเอกศักดิ์ คงตระกูล   เป็นประธาน 

    (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง 
     หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน)  

       1.2 นายสุวัฒน์ จิตต์จันทร์   เป็นกรรมการ 
       1.3 นายสุธา บรรตานึก   เป็นกรรมการ 
         (ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มีความรู้  
                                      ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชน 
                                      และสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน)  



๒๗ 
 

       1.4 มอบประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไปเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมี 
                                     ประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน              
                                      เป็นกรรมการ 
       1.5 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ดังนี้ 
      2.1 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย       เป็นประธาน 

              (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง  
                          หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน)  

     2.2  นายเสรี พิมพ์มาศ           เป็นกรรมการ 
      2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงเจตน์ พานิชกุล    เป็นกรรมการ 

          (ผู ้ทรงคุณวุฒิ ซึ ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ           
                            เกี ่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที ่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่  
                            สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน)  

  2.4 มอบประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไปเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมี 
ประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 

       2.5 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 3. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ดังนี้ 
       3.1 รองศาสตรจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา     เป็นประธาน 
              (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง  
                                     หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน)  
        3.2  นางภรณี เลื่องอรุณ         เป็นกรรมการ 
        3.3  นายจรัส เรืองแก้ว           เป็นกรรมการ 
                      (ผู ้ทรงคุณวุฒิ ซึ ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่ มีความรู ้ ความเข้าใจ                    
                                       เกี ่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ ยอมรับในชุมชนและสังคมที่ 
                                               สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน) 
       3.4 มอบประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไปเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมี  
                                     ประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน  
                                     เป็นกรรมการ 
                     3.5 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลงนามแต่งตั้งต่อไป 
   4. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดแนวปฏิบัติการสรรหาโดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ครอบคลุมอาทิ การรับสมัคร การประชุม การสัมภาษณ์ และการลงคะแนน เป็นต้น 
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วาระท่ี 3.8  เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินคดีปกครอง กรณีนายพงษ์เทพ เพียรทำ ฟ้องคดีต่อ 
                             ศาลปกครองอุบลราชธานี ในคดีหมายเลขดำที่ 95/2559 คดีหมายเลขแดง 
                            ที่ 252/2559 

สรุปเรื่อง 
1. ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที ่ 8/2558 เมื ่อวันที ่ 13 

พฤศจิกายน 2558 มีมติให้นายพงษ์เทพ เพียรทำ หยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร และได้
มีคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 129/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง ให้นายพงษ์เทพ 
เพียรทำ หยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร  
 2. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายพงษ์เทพ เพียรทำ ได้ยื่นฟ้องสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้ ถูกฟ้องคดีที่ 2 ต่อศาลปกครอง
อุบลราชธานี เป็นคดีหมายเลขดำที่ 95/2559 และศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
 3. นายพงษ์เทพ เพียรทำ ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครอง
สูงสุด ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ 347/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 กลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น
เป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณา 
 4. ศาลปกครองอุบลราชธานี ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรียกให้สภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 และนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ทำคำให้การยื่นต่อศาล
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาล ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาล  
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และจะครบกำหนด 30 วัน ในวันที่ 29 เมษายน 2563  
 5. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการต่อสู้คดีเป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อยและรวดเร็วทันช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 1 
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการแทน ดังนี้ 
 5.1 ดำเนินคดีและแก้ต่างคดีปกครองแทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ 
 5.2 ให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ 
 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 18 (15) ประกอบมาตรา 27 (11) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และข้อ 20 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายสำนวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการ 
ศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน  
พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการทำให้เกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินคดีและแก้ต่างคดีปกครอง
แทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ 

๒. เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมวาระนี้โดยไม่มีการแก้ไข และมอบให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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วาระท่ี 3.9  เรื่อง การจัดทำร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการ  
                              ระหว่างจังหวัดพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 - ถอนวาระ – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี 5.1  เรื ่อง การขอเปลี ่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
                              และวิทยาลัยชุมชนระนอง แทนตำแหน่งท่ีว่างลง 
 สรุปเรื่อง 

1. คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 26/2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้แต่งตั้ง นางสาวกนกอร รื่นฤทัย เป็น อนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำในวิทยาลัยที่แต่งตั้งตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๕๘  

1.1 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีคำสั่งแบ่งส่วนงานและมอบหมายงานภายในวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาครใหม่ ซึ่งได้แต่งตั้งให้ นางสาวกนกอร รื่นฤทัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ส่งผล
ให้ตำแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำในวิทยาลัยว่างลง  

2. คำสั่งวิทยาลัยชุมชนระนอง ที่ 81/2561 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ระนองเป็นเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้แต่งตั้งให้  
นางกิตติมา คงโต ดำรงตำแหน่งเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง  

2.1 วิทยาลัยชุมชนระนองได้มีหนังสือแจ้งว่านางกิตติมา คงโต ได้ยุติการปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ส่งผลให้ตำแหน่งเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนองว่างลง  

3. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและวิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ดำเนินการสรรหาอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว 

 4. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เพื่อดำเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู ้สอนประจำใน
วิทยาลัยที่แต่งตั้งตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 
2563 คือ  นางสาวรัตฐา  ไทรพงษ์พันธ์ 

5. คำสั่งวิทยาลัยชุมชนระนอง ที่ 025/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ระนองเป็นเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2563 ได้แต่งตั้ง  นายสมคิด  นาคขวัญ  เป็น เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง แทนตำแหน่ง
ที่ว่างลง เรียบร้อยแล้ว 

 
 



๓๐ 
 

ตารางเปรียบเทียบรายชื่อเดิมและรายชื่อใหม่ 

ตำแหน่ง รายช่ือเดิม รายช่ือใหม่ 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย 
ที่มาจากผู้สอนประจำในวิทยาลัย 

นางสาวกนกอร รื่นฤทัย นางสาวรัตฐา  ไทรพงษ์พันธ์ 

วิทยาลัยชุมชนระนอง 

เลขานุการอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนระนอง 

นางกิตติมา  คงโต นายสมคิด  นาคขวัญ 

 
6. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย

ชุมชนสมุทรสาครและวิทยาลัยชุมชนระนองแล้ว พบว่าเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 

มีนาคม 2562 ซึ ่งที ่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงรายชื ่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาครและวิทยาลัยชุมชนระนอง แทนตำแหน่งที่ว่างลง ก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 
  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
และวิทยาลัยชุมชนระนอง แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 

1. นางสาวรัตฐา  ไทรพงษ์พันธ์ ดำรงตำแหน่ง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจาก
ผู้สอนประจำในวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  

2. นายสมคิด  นาคขวัญ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง  
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลงนามแต่งตั้งต่อไป 
 
วาระท่ี 5.๒ เรื่อง การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบท่ี ๕        
                              (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗)   
 สรุปเรื่อง 

๑. หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที ่ส ุดที ่ นร ๑๐๐๘.๕/๑๒๑  
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓๓๙ อัตรา โดยเป็นอัตราของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จำนวน ๓๑๖ อัตรา 

๒. หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที ่ส ุดที ่ นร ๑๐๐๘.๕/๑๖๙   
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  มีมติอนุมัติการกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เพ่ิมเติมให้กับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนอีก ๑ ตำแหน่ง ทำให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีกรอบพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงาน
สถาบันและวิทยาลัยชุมชน รวม ๓๑๗ อัตรา และจะสิ้นสุดลงช่วงเวลาการจ้างของรอบที่ ๔ ในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 



๓๑ 
 

 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า  
  3.1 หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุดที่ นร ๑๐๐๘.๕/๕๘   
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำคำขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบท่ี ๕ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่าอื ่นที่ทำหน้าที่
เหมือนกับ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๓ 
  3.2 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสำนักงานสถาบันและวิทยาลัย
ชุมชน เพื่อพิจารณาทบทวนภารกิจและยื่นยันการขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) แล้ว  
  ๓.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอเข้าที่ประชุมอนุกรรมการบริหารงานงานบุคคลของ
สถาบันวิทยาลัยชุมนเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๓ แล้ว ที่ประชุมอนุบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมติ
เสนอให้คงขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเดิม จำนวน ๓๑๗ อัตรา และการการขอเพิ่มกรอบอัตรากลุ่ม
งานบริหารทั่วไป จำนวน ๑๐ อัตรา และกลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๒ อัตรา รวม ๑๒ อัตรา (ด้วยพิจารณาเห็นว่า
วิทยาลัยชุมชนซึ่งรู้ถึงการขาดแคลนได้วิเคราะห์ความต้องการแล้ว) ดังนี้ 
   (1) การขอคงกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเดิม จำนวน ๓๑๗ อัตรา  

กลุ่มงาน 

กรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการเดิม 

รอบท่ี ๔ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) 

การขอคงกรอบ
อัตรากำลัง 

พนักงานราชการ  
รอบท่ี ๕ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) 

หมายเหตุ 

กลุ่มงานบริการ ๓๗ ๓๓ - 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๒๕๗ ๒๖๐ ขอเปลี่ยนมาจากกลุ่มงาน  

บริการ เป็นกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
จำนวน ๓ อัตรา) 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ๒๓ ๒๔ ขอเปลี่ยนมาจากกลุ่มงานบริการ
เป็นกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

จำนวน ๑ อัตรา 
รวม ๓๑๗ ๓๑๗  

   รายละเอียดการขอเปลี่ยนกลุ่มงาน ดังนี้ 
(1.1)  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ขอเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ตำแหน่ง

ว่าง) กลุ่มงานบริการ เป็น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา 
(1.2) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ตำแหน่ง

ว่าง) กลุ่มงานบริการ เป็น ตำแหน่งบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา 
(1.3) วิทยาลัยชุมชนน่าน ขอเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ตำแหน่งว่าง) 

กลุ่มงานบริการ เป็น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา 
(1.4) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ขอเปลี ่ยนตำแหน่งเจ้าหน้าที ่ธ ุรการ 

(ตำแหน่งว่าง) กลุ่มงานบริการ เป็น ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา 



๓๒ 
 

   ๓.4 การขอเพิ่มกรอบอัตรากลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑๐ อัตรา และกลุ่มงาน
เทคนิค จำนวน ๒ อัตรา รวม ๑๒ อัตรา  
 

ส่วนราชการ อัตราที่ขอเพิ่ม เหตุผลการขอเพิ่ม 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

กองอำนวยการ สำนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
(ด้านกฎหมาย) จำนวน ๑ อัตรา 

ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กองแผนงานและงบประมาณ  
สำนักงานสถาบัน 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จำนวน ๑ อัตรา 

ปฏิบัติงานพัฒนาระบบราชการ จัดทำ
แผนและดำเน ินก ิจกรรม ประสาน 
ติดต่อ รวบรวม และจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติราชการของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จำนวน ๑ อัตรา 
 
 
ตำแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญชี 
จำนวน ๑ อัตรา 

ปฏิบัติงานหัวหน้างานหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรและผู้ช่วยหัวหน้างาน
หลักสูตรฝึกอบรมละบริหารวิชาการ 
 
ปฏิบัติงานด้านบัญชี การจัดส่งรายงาน
ป ร ะจ ำ เ ด ื อ น  จ ั ด ท ำ เ ก ณ ฑ ์ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ และจัดทำงบการเงิน
ประจำปี 

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จำนวน ๒ ตำแหน่ง  

ตำแหน่งที ่ ๑ ปฏิบัติงานด้านการจัด
ทำงานแผนและงานประมาณ 
ตำแหน่งที่ ๒ ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน 
ทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
 
 
 
 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จำนวน ๑ ตำแหน่ง 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อ 
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ กับ
ชุมชนจังหวัด เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
ต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
 
ปฏิบัติงานด้านการจัดทำงานแผนและ
งานประมาณ 

วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนของ
กระทรวง จังหวัด และสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนน่าน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
จำนวน ๑ ตำแหน่ง 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อมูล 
ข ่าวสารและประเด ็นต ่าง ๆ จ ัดทำ



๓๓ 
 

ส่วนราชการ อัตราที่ขอเพิ่ม เหตุผลการขอเพิ่ม 
เอกสาร รายงานผลการดำเนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมการต่างๆ 
 

กลุ่มงานเทคนิค 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 

จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
 

ปฏิบ ัต ิงานดูแลระบบไฟฟ้า ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์ภาษา ศูนย์ ICT 
และศูนย์ไทใหญ่ 
เป็นวิทยากรให้บริการวิชาการกับกลุ่ม
ชุมชน  

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ๒๕๖๗) แล้วมีความเห็นว่า ข้อมูลที่นำเสนอมานั้นยังไม่ครอบคลุมตำแหน่งด้านคอมพิวเตอร์หรือด้าน IT  
ซึ่งเป็นสาขางานที่จำเป็นสำหรับวิทยาลัยชุมชนในปัจุบันและอนาคตเพื่อให้การดำเนินงานและจัดการศึกษา
รองรับกับแผนปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน แผนกระทรวง อว. ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
บางส่วนและเต็มรูปแบบ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ เป็นตัวกระเร่ง  
ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องปรับการจัดการเรียนการสอนให้เข้ารูปแบบออนไลน์เร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัด
โครงสร้างงานและกรอบอัตรากำลังของสถาบันวิทยาลัยชุมชนควรคำนึงถึงปริมาณงานและภารกิจของแต่ละ
วิทยาลัยชุมชนว่ามีความจำเป็นหรือความต้องการบุคลากรด้าน IT และสาขาอื ่นที ่เกี ่ยวข้องมากยิ ่งขึ้น  
จึงเสนอแนะแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลังฯ  ดังนี้ 
 1. กรณีกรอบอัตรากำลังที่มีการบรรจุบุคลากรปฏิบัติงานแล้วในปัจจุบัน ควรมีแนวทาง
หรือมาตรการในการพัฒนาหรือเพ่ิมทักษะ Up skill/Re skill สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน สามารถ
ปฏิบัติได้หลากหลาย 
 2. กรณีกรอบอัตรากำลังที่ว่างอยู่ และกรอบอัตรากำลังที่วิทยาลัยชุมชนขออนุมัติกรอบ
เพิ่ม จำนวน ๑๒ อัตรานั้น ควรคำนึงถึงแนวทางการบริหารอัตรากำลังให้เป็นไปตามนโยบายของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะการกำหนดตำแหน่งของบุคลากรด้าน IT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง จึงเห็นว่าควรเป็นการขอ
เพ่ิมกรอบอัตรากำลงัด้าน IT และหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากกรอบเดิมที่มีอยู่ จำนวน ๓๑๗ อัตรา อีก จำนวน 
๒๐ อัตรา โดยให้เป็นอัตรากำลังที่อยู่ในส่วนของสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งจะพิจารณาให้ปฏิบัติงานในวิทยาลัย
ชุมชนตามความเหมาะสมต่อไป 
 
มติ ที ่ประชุมเห็นชอบในหลักการอนุมัต ิกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที ่ ๕ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) แบ่งเป็นกรอบอัตรากำลังเดิม จำนวน ๓๑๗ อัตรา ตามที่เสนอ และ
กรอบอัตรากำลังที่ขอเพิ่มตามเหตุผลความจำเป็นในการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๒๐ อัตรา รวม 
๓๓๗ อัตรา โดยมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลังให้เป็นไปตามนโยบายของ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะการกำหนดตำแหน่งของบุคลากรด้าน IT เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน 
 



๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 12 
พฤษภาคม 256๓ เวลา 13.30 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน  
พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑7.3๐ น. 
 
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                                                                 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                   นายเจริญชัย  วงษ์จินดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


