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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ ๕/๒๕63 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ๒๕63 เวลา 13.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์   ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบัน 
2. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา   กรรมการสภาสถาบัน 
3. นายถนอม อินทรกำเนิด   กรรมการสภาสถาบัน 
4. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ   กรรมการสภาสถาบัน 
5. นางสีลาภรณ์ บัวสาย   กรรมการสภาสถาบัน 
6. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล   กรรมการสภาสถาบัน 
7. นายธนภณ วัฒนกุล   กรรมการสภาสถาบัน 
8. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์   กรรมการสภาสถาบัน 
9. นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา   กรรมการสภาสถาบัน  
10. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการสภาสถาบัน 

 (นายสุพจน์ จิตรเพ็ชร์ แทน) 
 11. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ   กรรมการสภาสถาบัน 

 (นางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ 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 

 รองผู้อำนวยการสถาบัน 
18.  นางสาววนิดา สุภัทรกุล   ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
19.  นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ   ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์    อุปนายกสภาสถาบัน 
    วิจัยและนวัตกรรม  
2. นายชุมพล พรประภา   กรรมการสภาสถาบัน 
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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. นายทศปริชัย เลาห์ทวี  สำนักงานสถาบัน 
10. นายนำพล ปัญญาทิพย์  สำนักงานสถาบัน 
11. นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย  สำนักงานสถาบัน 
12. นายสดายุ ทองพรม  สำนักงานสถาบัน 
13. นางสาวมาวะดี ศรีพลอย  สำนักงานสถาบัน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผู้เข้าประชุมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 คน และผู้เข้าประชุม ณ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จำนวน 10 คน รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 16 คน ตามรายนาม ดังนี้  
 
กรรมการสภาสถาบันประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  
2. นายถนอม อินทรกำเนิด 2. ผู้แทนสำนักงบประมาณ (นางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ)  
3. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 3. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล 
4. นางสีลาภรณ์ บัวสาย 
5. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล 

4. นายยุทธนา พรหมณ ี
5. นายทิวากร เหล่าลือชา 

6. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ 6. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ 
7. นายธนภณ วัฒนกุล  
8. นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา 

 

9. ผู ้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
    (นายสุพจน์ จิตรเพ็ชร์) 

 

10. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   - ไม่มี - 
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วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง ขอแนะนำกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกผู้แทนภาคเอกชน 
 สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือก
จากผู้แทนภาคเอกชนจำนวนสามราย โดยมีรายนามดังนี้  
  (1) นายธนภณ วัฒนกุล    ตำแหน่งที่ปรึกษาอิสระ 
  (2) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทท๊อปเทคไดมอนด์
ทูลล์ จำกัด และประธานกรรมการบริหารบริษัท เซอราฟิลเทค (ประเทศไทย) จำกัด 
  (3) นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา    ตำแหน่งกรรมการบริษัทกลุ่มบริษัท ITC 
โดยมีกรรมการสองท่าน คือ นายธนภณ วัฒนกุล และนายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา ที่เป็นกรรมการใหม่ และเข้า
ร่วมประชุมสภาสถาบันครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ 
 
มติ  ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ 
 
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง การลาออกของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 
  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ เป็นกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และจะครบวาระในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น 
  ในการนี้ ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ ได้ขอลาออกจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องจากได้รับการติดต่อเพ่ือเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาด้านจัดการศึกษา ซ่ึงขณะนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือ 48 วัน  
ตามมาตรา 17 วรรคสี่กำหนดว่า “...แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการให้มี 
ผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้” อนึ่ง สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เสนอชื่อดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาด้านจัดการศึกษาแล้ว 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเมื่อครบวาระ 
 
วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองกรณี นายปริญญา ศิริสารการ ฟ้องคดีพิพาท 
                               เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 สรุปเรื่อง 

 1. ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั ้งที ่ 5/2560 เมื ่อวันที ่ 26 
มิถุนายน 2560 มีมติเห็นชอบให้นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป 
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2. นายปริญญา ศิริสารการ ผู้เข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลั ย
ชุมชน ได้ยื่นฟ้องสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้ 

 2.1 เพิกถอนประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง 
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 

 2.2 เพิกถอนคำสั ่งการสรรหาผู ้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมติของ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 

 2.3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 

 2.4 มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 2.5 มีคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยุติการดำเนินการตาม

ประกาศต่อไป 
3. ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา และมี

คำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อหาที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่ง เพิกถอนข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 
ไว้พิจารณา 

4. ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งที่ คบ 129/2561 กลับคำสั่งของศาลปกครองชั ้นต้น  
เป็นให้รับคำฟ้องข้อหาดังกล่าวไว้พิจารณา 

5. ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ บ.24/2563 เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2563 โดยคดีมีประเด็นวินิจฉัย 2 ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นที่หนึ่ง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 และประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

 ประเด็นที่สอง มติผู ้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที ่ 3/2560 เมื่อวันที ่ 22 
มิถุนายน 2560 ที่มีมติเลือกนายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เป็นผู้มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และมติผู ้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 มิ ถุนายน 2560 
ที่เห็นชอบให้นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่   
 6. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า บัดนี้ ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้อง เป็น
คดีหมายเลขแดงที่ บ.24/2563 ระหว่าง นายปริญญา ศิริสารการ ผู้ฟ้องคดี กับ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2563  โดยศาลปกครองกลางได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัย 2 ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นที่หนึ่ง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 และประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
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 ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ข้อบังคับพิพาทกำหนดองค์ประกอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ล้วนมา
จากบุคคลภายในทั้งหมด ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้งสิ้น ขัดต่อ
หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ ข้อบังคับพิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้อำนวยการสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นกฎที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกโดยอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 18 (3) และมาตรา 23 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผล
ใช้บังคับกับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณี  
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งใดครั ้งหนึ ่งเป็นการเฉพาะและโดยที่วัตถุประสงค์ของ  
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น ในการดำเนินการสรรหา
ดังกล่าวจะต้องดำเนินการโดยบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันโดยตรง การที่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกข้อบังคับพิพาทกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันโดยตรง รวมทั้งผู้แทนจากส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับ  
การดำเนินงานของสถาบัน ย่อมรู้ความต้องการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าต้องการบุคคลลักษณะใดมาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการ ส่วนกรรมการจะเป็นกลางหรือไม่ ให้พิจารณาจากกรรมการที่พิจารณาทางป กครอง 
ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำ
ให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ลำพัง
กรรมการเป็นบุคคลภายในองค์กร ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะทำให้การพิจารณาเลือกผู้มาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนไม่เป็นกลาง ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น ข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 จึงชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 อาศัยอำนาจตามข้อ 6 (1) ของ
ข้อบังคับดังกล่าวออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื ่อง การสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ยกเหตุผลความไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นประการอื่นอีก 
ประกาศดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน 

 ประเด็นที ่สอง มติผู ้ถูกฟ้องคดีที ่ 2 ในการประชุมครั ้งที ่ 3/2560 เมื ่อวันที ่ 22 
มิถุนายน 2560 ที่มีมติเลือกนายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เป็นผู้มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และมติผู ้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 
ที่เห็นชอบให้นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

 ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการในคณะกรรมการที ่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณา  
ทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองเรื่องนั้นไม่ได้  

 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากมีประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 แล้ว มีผู้ยื่น
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาจำนวน 2 ราย และมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 1 ราย ในการเปิดรับสมัครบุคคลเข้า
รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งนี้มีการเสนอชื่อ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้ารับการสรรหาด้วย ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการในผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
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โดยตำแหน่ง มีหน้าที่ทำงานร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ย่อมมีความเกี่ยวข้องคุ้นเคยกับกรรมการในผู้ถู กฟ้องคดทีี่ 
1 และกรรมการในผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก็คัดเลือกมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 การที่กรรมการรู้จักหรือทำงานร่วมกับ
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ยังไม่อาจถือได้ว่า กรรมการในผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การ
พิจารณาคัดเลือกไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539  ที่ผู ้ฟ้องคดีอ้างว่า เพื่อให้เกิดความเป็นกลางและโปร่งใสในการสรรหาผู้อำนวยการส ถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ควรมีคำสั่งให้นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน งดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในระหว่างการสรรหาผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงมี
สภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลางในระหว่างการดำเนินกระบวนการสรรหานั้น ศาลพิจารณา
แล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เป็นความรับผิดชอบเพื่อให้การบริหารงานของสถาบันต่อเนื่องไม่เกิดการหยุดชะงัก และไม่มีกฎหมายใด
กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีคำสั่งเช่นนั้น และมาตรา 16 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็เป็นกรณีเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง
มีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็น
กลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ แต่คดีนี้ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เป็น
ฝ่ายที่ถูกพิจารณาทางปกครอง จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายดังกล่าว ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้ 

 กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะกรรมการในผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 และกรรมการในผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่ได้เข้าร่วมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย
ตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นทำหน้าที่แทนเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดให้
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นคณะกรรมการสรรหา เป็นการกำหนดโดยตำแหน่ง ซึ่งมาตรา 38  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มิได้ห้ามเรื ่องการมอบอำนาจไว้ ผู ้ดำรง
ตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่นหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือ เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการในผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนว่า ตามท่ีมีหนังสือแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาร่วมเป็นกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้ว ขอแต่งตั้งให้นายสภุทัร 
บุญส่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการมอบอำนาจดังกล่าว
มิใช่เรื ่องที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยเฉพาะ การมอบ
อำนาจดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้ 

 กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การประชุมสัญจรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่  
26 มิถุนายน 2560 ที่จังหวัดตาก มีวาระการรับรองการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นเรื่อง
สำคัญมากและมีผลต่อการดำเนินการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการจัดประชุมดังกล่าวควรจัดให้มีใน
ส่วนกลาง เพื่อให้กรรมการในผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เข้าประชุม และไม่ใช่วิสัยปกติของการประชุมในเรื่องที ่มี
ความสำคัญ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบและเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ไม่สุจริตนั้น ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ี 1 มีนโยบายที่จะจัดให้มีการประชุมสัญจรให้ครบทุกภาคท่ีมีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ โดยได้มีการกำหนด
นัดประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเป็นเรื่องปกติของการทำงานที่ส่วนราชการใด ๆ 
สามารถกระทำได้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 สามารถจัดประชุมสัญจรดังกล่าวได้โดยชอบ 
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 กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ครั้งดังกล่าวมีนายวีระชัย  
กวีธีระวัฒน์ เข้าประชุมด้วย ทำให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่เห็นชอบให้นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามรายงาน
การประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ในฐานะกรรมการสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการประชุมได้ขอออกนอกห้องประชุมก่อนที่จะมีการประชุม
พิจารณาและมีมติในระเบียบวาระการประชุมข้างต้น ถือว่านายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่จะ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน มิได้อยู่ร่วมการพิจารณาและลงมติดังกล่าว ดังนั้น มติผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ี 2 ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่เลือกนายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เป็น
ผู้มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการประชุม
ครั ้งที ่ 5/2560 เมื ่อวันที ่ 26 มิถุนายน 2560 ที ่เห็นชอบให้นายวีร ะชัย กวีธีระวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงชอบด้วยกฎหมาย 

 พิพากษายกฟ้อง 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.4 เรื ่อง ข้อพิจารณาเหตุผลการขอแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย 
                                  คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการ 
                                  สถาบัน พ.ศ. 2563 ของคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ 
                               สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 

๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที ่ 4/2563 เมื่อวันที ่ 21 เมษายน 
2563 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/256๓ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ในวาระที่ ๕.๑ 
เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการสถาบัน 
และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ..... โดยให้บันทึกข้อสังเกตของกรรมการสภาสถาบัน  ๓ ท่าน และให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนนำข้อบังคับฯดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ พิจารณาให้ความเห็นในประเด็น
ข้อสังเกตของกรรมการสภาสถาบันดังกล่าว โดยประเด็นข้อสังเกตของกรรมการสภาสถาบัน มีดังนี้ 
  1.1 กรรมการสภาสถาบัน (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์) ขอให้ที่ประชุมบันทึกข้อสังเกตไว้
ในรายงานการประชุมว่า “ดิฉันขอเรียนยืนยันให้คงข้อ ๓ ข ( ๖) ของข้อบังคับฯ ฉบับพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
ความเห็นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  อย่างไรก็ตามดิฉันเคารพในมติของที่ประชุมที่ให้มีการแก้ไข แต่กรุณาบันทึกใน
รายงานการประชุมด้วยว่า ดิฉันเห็นว่า ข้อ ๓ ข (๖) ของข้อบังคับสถาบันฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ เหมาะสมแล้ว” 
  1.2 ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวง อว. (นายสุทน เฉื่อยพุก) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมการ
พิจารณาก่อนเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะ
พิจารณาจากกระบวนการสรรหาถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่ พิจารณาอำนาจของการออกข้อบังคับเป็นอำนาจ
ผู้ใด หากเป็นอำนาจของสภาสถาบันการกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือผู้อำนวยการสถาบัน 
มีความเหมาะสมหรือไม่ หรือมีปัญหาร้องเรียนต่าง ๆ หรือไม ่
  1.3 กรรมการสภาสถาบัน (ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) มีความเห็นว่า สภาสถาบันควรรับ
ฟังข้อทักท้วงของสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด เพราะถือเป็นหน่วยงานที่ทำหนา้ที่
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ตรวจสอบกระบวนการสรรหาก่อนเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และเป็นข้อทักท้วงที่เสนอประกอบการพิจารณา
ออกข้อบังคับฯ ของสภาสถาบันในครั้งนี้ ดังนั้น จึงยืนยันการเสนอให้ทบทวนมติดังกล่าว โดยนำข้อคิดเห็นของ
ที่ประชุม และข้อสังเกตของปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกรรมการสภา
สถาบัน (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์) ไปใช้ประกอบการทบทวนของคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และ
แก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ก่อนเสนอสภาสถาบันในการประชุมครั้งต่อไป 
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำร่างข้อบังคับฯ และข้อสังเกตต่าง ๆ เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่าง
ข้อบังคับฯ และได้มีการประชุมอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  
  2. คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พิจารณาแล้วขอเรียนว่า 
  2.1 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2563 มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของ
ผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2563 โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
โดยเฉพาะข้อ 3 ข (6) และมอบหมายให้กรรมการสภาสถาบันผู ้ทรงคุณวุฒิ (นายเอกศักดิ ์ คงตระกูล) 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อบังคับดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้งก่อนเวียนแจ้งกรรมการสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนรับรองซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิได้ไปดำเนินการตรวจสอบแล้วโดยเพ่ิมเติมสาระสำคัญ
เกี่ยวกับความผิดที่ไม่อาจยินยอมได้ เช่น  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
ราชการที่กระทำโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็น
การฉ้อโกงประชาชนหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือ
ผู้ค้าหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินหรือ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย
ที่ร้ายแรงและขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน และได้แจ้งเวียนให้กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รับรอง โดยกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสียงข้างมากเห็นชอบและมีการรับรองมติการประชุมในเรื่องนี้
เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยคะแนนเสียงรับรอง 13 เสียง ไม่แจ้งกลับภายในเวลาที่กำหนด จำนวน 3 เสียง และ
เสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาลงนามในข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 เมษายน 
2563 มีผลประกาศใช้แล้วตามกฎหมายเพราะได้มีการดำเนินการจนเสร็จสิ้นตามระเบียบกฎหมายของทาง
ราชการแล้ว  
 2.2 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวก็เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมสู่  
การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ดีกว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายและภารกิจของสถาบันฯ รวมถึงการคำนึงถึงสิทธิของ
ประชาชน ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับได้ยึดหลักธรรมมาภิบาลและหลักนิติศาสตร์ ประกอบการพิจารณาด้วย
ดังเอกสารแนบ (บันทึกความคิดเห็นของนายเอกศักดิ์ คงตระกูล ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563) 
  2.3 เรื ่องการโปรดเกล้าฯ สำนักพระราชวังและสำนักราชเลขาธิการจะเป็นผู ้ตรวจ
พิจารณาเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าต่อไป การที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะ
ทักท้วงข้อบังคับที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีอำนาจตามกฎหมาย ก็ต้องตรวจสอบว่ามีอำนาจหน้าที่ตาม
บทบัญญัติใด ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็ยอมรับว่าสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนมีอำนาจในการออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศต่าง ๆ  
 2.4 ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาด้วยความ
รอบคอบเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติศาสตร์ และการแก้ไขก็มีข้อยกเว้นในเรื่องความผิดที่ถูก
ลงโทษว่าต้องมิใช่ความผิดที่ร้ายแรงหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน การให้โอกาสคนดีเข้ามาทำงานรับ
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ใช้ประเทศชาติและประชาชน เป็นการคืนคนดีสู่สังคมและเปิดที่ยืนให้ผู้กระทำความผิดที่มิได้เจตนาเป็นอาชญากร
หรือเกิดจากการประกอบสัมมาอาชีพ เช่น ยกตัวอย่างความผิดพลาดในคดีเช็คซึ่งเป็นเรื่องปกติในการประกอบ
ธุรกิจอาจมีปัญหาสภาพคล่อง อีกตัวอย่างหนึ่ง คดีเก็บของป่าซึ่งผู้กระทำผิดอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือมีความ
จำเป็นในการดำรงชีพ เป็นต้น 
 2.5 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2563 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/256๓ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข
แต่เนื่องจากกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีข้อสังเกตในการรับรองรายงานการประชุม เรื่อง ร่างข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2563 จึงขอให้
พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยให้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการร่างข้องบังคับฯ และได้มีการประชุม
อนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ไปแล้ว 
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำประเด็นข้อเสนอแนะของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอที่
ประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า การที่จะให้มีการพิจารณาทบทวนข้อบั งคับ
ดังกล่าวใหม่ย่อมขัดต่อเจตนารมณ์ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่มีเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบแล้ว ถ้าหากจะมี
การทบทวนใหม่ก็ต้องยกเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาเป็นเหตุให้ทบทวนใหม่ จึงต้องเสนอเป็นวาระเพ่ือ
ขอมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสียก่อน และต้องดำเนินการยกเลิกข้อบังคับที่นายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้ลงนามไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563  
 

   ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
  1. กรรมการสภาสถาบันส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการตาม
มติของที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563 โดยได้เสนอข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2563 ให้นายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพิจารณาลงนามในข้อบังคับดังกล่าว และมีผลประกาศใช้แล้วตามกฎหมาย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 
เมษายน 2563 ซึ ่งเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการแล้ว หากจะให้มีการพิจารณาทบทวน
ข้อบังคับดังกล่าวใหม่ย่อมขัดต่อเจตนารมณ์ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่มีเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบแล้ว 
ถ้าหากจะมีการทบทวนใหม่ก็ต้องยกเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาเป็นเหตุให้ทบทวนใหม่ จึงต้องเสนอ
เป็นวาระเพื่อขอมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสียก่อน และต้องดำเนินการยกเลิกข้อบังคับที่นายก
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงนามไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ
อนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นสมควรยุติตามความเห็นของคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ 
ที่เสนอข้างต้น 
  2. อย่างไรก็ตาม กรรมการสภาสถาบัน (ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมใน
ประเด็นดังกล่าวว่า ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 “เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมฯ ครั้งที่ 3/256๓ ที่ขอให้ทบทวนมติเรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ ในวาระสืบเนื่องของการประชุมครั้งต่อไป” เป็นการเสนอขอทบทวน
ข้อบังคับฯ ที่มีการลงนามและมีผลบังคับใช้ฯ ดังนั้น หากที่ประชุมเห็นสมควรยืนยันให้ยุติตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับที่เสนอข้างต้นฯ ควรแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 ในระเบียบวาระที่ 
2 ให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็น/เสนอแนะดังกล่าวด้วย 
 



๑๐ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วยกับข้อพิจารณาเหตุผลของอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ  
จึงยุติเรื่องตามที่อนุกรรมการร่างข้อบังคับฯเสนอ 
 
วาระที่ 1.2.5 เรื่อง การรับทราบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน  
 สรุปเรื่อง 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาครบรอบการปรับปรุง 
ในปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ดังนี้ 
  ๑. ปี พศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู ้สูงอายุในชุมชน 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
ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  ๒. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ สาขาวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์  
และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ การประชุมครั้งท่ี 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 และให้วิทยาลัยชุมชนสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ได้ตั ้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  ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติการจัดการเรียน 
การสอนแล้ว จำนวน  ๑๑ หลักสูตร ดังนี้ 

 



๑๑ 
 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา สถานภาพของหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๑๒/๑๘๐  

ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๓ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียน 
การสอน จากสภาวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/

๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยชุมชนพังงา 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๑๖/๒๘๖ 

ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๑๖/๒๘๖ 

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๓ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียน 
การสอน จากสภาวิทยาลัยชุมชน

พังงา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๓ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียน 
การสอน จากสภาวิทยาลัยชุมชน

พังงา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๒๐/๑๑๐ 

ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๓ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียน 
การสอน จากสภาวิทยาลัยชุมชน

น่าน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาการบัญชี  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๑๙/๒๗๓ 

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๓ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียน 
การสอน จากสภาวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ในการประชุมครั้งที่ ๒/

๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  

วิทยาลัยชุมชนตาก 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๐๓/๒๕๑ 

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๓ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียน 
การสอน จากสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  เมื่อ

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
วิทยาลัยชุมชนแพร่ 

หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๑๘/๑๘๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๓ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียน 
การสอน จากสภาวิทยาลัยชุมชน

แพร่ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 



๑๒ 
 

วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา สถานภาพของหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.๐๒/๑๖๓ 

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๓ 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียน 
การสอน จากสภาวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๓ 

 6. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะในภาพรวมของการปรับปรุงหรือพัฒนาทุกหลักสูตร  
(1)  หลักสูตรส่วนใหญ่เน้นเนื้อหามากกว่าการเน้นผลลัพธ์ทางการศึกษา ดังนั้น

หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนควรพัฒนาหรือปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ทางการศึกษา และให้มี  
อัตลักษณ์ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน 

(2)  อาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน ๓ คน อย่างน้อยควรเป็นอาจารย์ประจำของ
วิทยาลัยชุมชน จำนวน ๑ คน และหากเป็นอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยชุมชนไม่น้อยกว่า ๑ ปีก็ถือ
ว่าเป็นอาจารย์ประจำของวิทยาลัยชุมชน  โดยให้เขียนระบุเป็น “อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีสัญญาจ้างกับ
วิทยาลัยชุมชนไม่น้อยกว่า ๑ ปี” 

(3)  หากมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่น ควรระบุให้ชัดเจน
เพ่ือเป็นการเสริมจุดแข็งให้กับหลักสูตร 

(4)  ให้ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรให้ถูกต้องว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุง หากเป็นหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนำหลักสูตรกลางไปเปิดเป็นครั้งแรกให้ระบุเป็น “หลักสูตร
ใหม่” และไม่ต้องมตีารางเปรียบเทียบหลักสูตรท้ายเล่ม 

(5)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (Learning Outcome) 
และอาชีพ ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ควรมีความสอดคล้องกัน 

(6)  ให้ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่เป็นระดับปี (Year Learning Outcome) 
ในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ให้ชัดเจน 

(7)  ควรเน้นเรื่องการพัฒนานวัตกรรมหรือการใช้ไอทีในการทำประโยชน์ให้กับ
ชุมชน มากกว่าการทำวิจัย 

(8)  ให้ตรวจสอบความหมาย การใช้ภาษา และการสะกดคำของรายวิชาทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้ถูกต้อง 

 6.2 ข้อเสนอแนะหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

(1)  ให ้ตรวจสอบตำแหน ่งทางว ิชาการ ของรองศาสตราจารย ์ เทพกร  
พิทยาภินันท์ ซึ ่งได้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์สาขาสาธารณสุขชุมชน ว่าถูกต้องหรือไม่ 
เนื่องจากท่านสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสุขศึกษา  

(2)  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ควรเพิ่มเติมความคาดหวังของผลลัพธ์
การเรียนรู ้ของแต่ละปีการศึกษาให้ครบทุกหลักสูตร และควรกำหนดให้มีจุดดำ (ความรับผิดชอบหลัก)  



๑๓ 
 

ให้ครบทุกด้าน อย่างน้อย 1 จุด ในแผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 7. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็น
ว่าวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๓ แห่ง ได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเงื่อนไขที่กำหนดและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ ข้างต้นแล้ว  
 

 ประเด็นข้อเสนอแนะ 
    1. ที่ประชุมรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนของ  
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเสนอแนะเพิ่มเติมให้วิทยาลัยชุมชนบริหารจัดการหลักสูตร ให้มี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที ่เน้นการเพิ ่มทักษะพื้นฐานหรืออาชีพที ่เป็นแนวโน้มที ่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลัง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 อาทิ ด้านการแปรรูปวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตร การขนส่ง 
ด้าน IT ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน เป็นต้น  
   2. ควรนำข้อเสนอแนะข้างต้นไปกำหนดในรายวิชา พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรให้ชัดเจน และปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  รวมทั้งปรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ทั้งนี้ อาจเชิญกรรมการหลักสูตรของทุกหลักสูตรมาประชุมร่วมกันเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม  
   3. กรณีสาขาวิชาที่เรียนจบแล้วมีแนวโน้มหางานทำยากขึ ้น เนื ่องจากอาชีพที่ได้รับ
ผลกระทบจากแนวโน้มที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่ (New Normal) เช่น สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัย
ชุมชนควรแนะแนว ให้คำปรึกษา และจัดโครงการเพิ่มทักษะการทำงานให้แก่นักศึกษา เป็นต้น  
   4. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อยู่ระหว่างการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง เพื่อปรับแผนทักษะให้สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือ reskill/upskill  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

1.1 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

1.2 วิทยาลัยชุมชนพังงา 
•  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
•  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

1.3  วิทยาลัยชุมชนน่าน 
• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

1.4 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
•  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

1.5 วิทยาลัยชุมชนตาก 
• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๑๔ 
 

1.6 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

1.7 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และให้วิทยาลัยชุมชนจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online : CHECO) ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กำหนดต่อไป 
  2.  มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 4/2563  
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2563   
  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 4/256๓ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  ดังนี้ 

1. ในหน้าที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๑๖ แก้ไขจาก “ดร.รุจ พนมยงค์” เป็น “รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์” 
2. ในหน้าที่ 33 บรรทัดที่ 25  
 ข้อความเดิม “ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/256๓ เมื่อวันที่ 10 

มีนาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข แต่เนื่องจากกรรมการสภาสถาบันฯ มีข้อสังเกตในการรับรองรายงานการ
ประชุม เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามผู้อำนวยการสถาบัน 
พ.ศ. .... จึงขอให้ทบทวนมติเรื่องดังกล่าว โดยให้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการร่างข้องบังคับฯ ใน
วาระสืบเนื่องของการประชุมครั้งต่อไป” 

แก้ไขเป็น “ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/256๓ เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2563 โดยให้บันทึกข้อสังเกตของกรรมการสภาสถาบัน (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์) ว่า “ดิฉันขอเรียน
ยืนยันให้คงข้อ ๓ ข ( ๖) ของข้อบังคับฯ ฉบับพ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าเหมาะสมแล้ว แตอ่ย่างไรก็ตามดิฉันเคารพในมติ
ของที่ประชุม และเนื่องจากกรรมการสภาสถาบันให้ข้อสังเกตในเรื่องดังกล่าว จึงให้คณะอนุกรรมการร่าง
ข้อบังคับฯ พิจารณาให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวแล้วเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป” 
  ๓. ในหน้า ๓๔ บรรทัดที่ ๔ เพิ่มเติม “ก่อนการพิจารณาวาระที่ ๓.๒ เรื่องการเลือกนายก
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื่องจากประธานที่ประชุมมีส่วนได้เสียในการประชุมวาระนี้จึงได้ขอออกจากที่
ประชุม และที่ประชุมได้เลือกนายถนอม  อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบัน ทำหน้าที่เป็นประธานแทน”  
  ๔. ในหน้าที่ 36 บรรทัดที่ 6  

 ข้อความเดิม “การตีความการลงคะแนนลับ คือ ขณะที่ลงคะแนนพร้อมกัน จะไม่
สามารถรู้ว่าคนอื่นลงคะแนนให้ใคร แต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อผลออกมาแล้วห้ามรู้ว่าเลือกใครไม่เลือกใคร เพราะถึง
ทีสุ่ดต้องการไม่ให้เกิดการ Influence ความเห็นของคนอ่ืนในระหว่างนั้น แต่ทั้งนี้เพื่อความรอบคอบ ที่ประชุม
กำหนดสองวิธี (1) การลงคะแนนโดยผ่านระบบ google form สำหรับกรรมการสภาสถาบันที่ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนด e-mail ของผู้มีสิทธิลงคะแนนเฉพาะกรรมการสภาสถาบันเท่านั้น และจะรายงาน



๑๕ 
 

กลับมาที่ผู้อำนวยการสถาบันเท่านั้น ไม่มีผู้ใดรู้ว่าใครลงคะแนนให้ใคร และ (2) การลงคะแนนโดยผ่านบัตร
ลงคะแนน” 

แก้ไขเป็น “ที่ประชุมกำหนดวิธีการลงคะแนนลับเป็นสองวิธี คือ (1) การลงคะแนนโดย
ผ่านระบบ google form สำหรับกรรมการสภาสถาบันที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนด  e-mail 
ของผู้มีสิทธิลงคะแนนเฉพาะกรรมการสภาสถาบันเท่านั้น และจะรายงานกลับมาที่ผู้อำนวยการสถาบันเท่านั้น 
ไม่มีผู้ใดรู้ว่าใครลงคะแนนให้ใคร และ (2) การลงคะแนนโดยผ่านบัตรลงคะแนน” 
  ๕. ในหน้าที่ 37 เพิ่มข้อความต่อท้ายหลังจากวาระที่ 3.2 เรื ่อง การเลือกนายกสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน “เมื่อมีการพิจารณาวาระที่ 3.2 การเลือกนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสร็จแล้ว 
นายกสภาสถาบันกลับเข้ามาเป็นประธานดำเนินการประชุมในวาระต่อไป” 
และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 
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 จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ   
 ที่ประชุมได้สอบถามความก้าวหน้าของการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 
รอบท่ี ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการอนุมัติกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) แบ่งเป็นกรอบอัตรากำลังเดิม จำนวน ๓๑๗ 
อัตรา ตามที่เสนอ และกรอบอัตรากำลังที่ขอเพิ่มตามเหตุผลความจำเป็นในการปฏิรูปสถาบันวิทยาลั ยชุมชน 
จำนวน ๒๐ อัตรา รวม ๓๓๗ อัตรา มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลังให้
เป็นไปตามนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะการกำหนดตำแหน่งของบุคลากรด้าน IT เพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน โดยอาจเกลี่ยอัตรา
บุคลากรด้าน IT ให้ส่วนกลางด้วย นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงว่า ขณะนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับข้อเสนอ
การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการให้เป็นไปตามนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล) ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอ
สำนักงาน ก.พ.  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สรุปเรื่อง 

๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที ่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันหรือ  
ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสถาบันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันให้สภาสถาบันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 

๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอเรียนว่าในข้อบังคับฯ ดังกล่าวกำหนดให้สภาสถาบันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

(1)  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน เป็นประธาน 
(2)  กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งสภาสถาบันมอบหมายจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(3)  ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยซึ ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการสภาสถาบัน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(4)  ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู ้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการสภาสถาบัน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(5)  ผู้แทนผู้สอนประจำซึ่งเลือกกันเองและจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภา

สถาบัน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
   ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาให้มีการสรรหาผู้อำนวยการ
สถาบัน และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาเสนอรายชื่อตามองค์ประกอบ (๑) และ (๒) สำหรับ (๓) (๔) 
และ (๕) โปรดมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้ซึ ่งรายชื ่อที ่เป็นผู ้แทน แล้วเสนอค ำสั่ง
คณะกรรมการสรรหาให้นายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. เสนอกรรมการสภาสถาบัน (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์)  เป็นประธาน 
๒. เสนอกรรมการสภาสถาบัน (นายเอกศักดิ์ คงตระกูล)   เป็นกรรมการ 
๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อที่เป็นผู้แทนตามองค์ประกอบ 

(๓) (๔) และ (๕) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้มีการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
  ๒.๑ กรรมการสภาสถาบัน (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) เป็นประธาน 
  ๒.๒ กรรมการสภาสถาบัน (นายเอกศักดิ์ คงตระกูล)  เป็นกรรมการ 

๒.๓ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาซึ ่งรายชื ่อที ่เป็นผู ้แทนตาม
องค์ประกอบ (๓) (๔) และ (๕) 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งใหน้ายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 



๑๗ 
 

วาระที่ 4.2  เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของ 
                             สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
๑. ด้วยข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดดังนี้ 
 1.1 ข้อ ๔ กำหนดให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงิน

รายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 
(๑)  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธาน 
(๒)  ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
(๓)  ผู้แทนสำนักงบประมาณ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๕)  เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถาบันที่รับผิดชอบงานด้านแผนและงบประมาณ 

จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๖)  เจ้าหน้าที ่ของสำนักงานสถาบันที ่รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี 

จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้ผู้อำนวยการสถาบันเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการตาม (๒) ต่อสภา

สถาบันเพื่อแต่งตั้ง 
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถาบัน จำนวนไม่เกิน

สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
  1.2 ข้อ ๕ กำหนดให้กรรมการตามข้อ ๔ (๒) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี 
และอาจไดร้ับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

๒. คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 3/2559 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรื ่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และครบวาระสี่ปีเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2563  

๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเห็นควรเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตาม ข้อ 4 (2) 
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ ดังนี้ 
    ๓.๑ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นผู้แทนคนที่ ๑ 
    ๓.๒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นผู้แทนคนที่ ๒ 
 

  ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การกำหนดผู้ที ่จะเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ควรเป็นได้ไม่เกินจำนวนสามชุดเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ  
 

มติ   ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
   ๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นผู้แทนคนที่ ๑ 
   ๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นผู้แทนคนที่ ๒ 
ตามองค์ประกอบของ ข้อ 4(2) แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งใหน้ายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 



๑๘ 
 

วาระที่ 4.3  เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  สรุปเรื่อง 

๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนกว่าจะ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอใช้อำนาจตามความในมาตรา  
27 (๘) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 แนะนำในการแต่งตั้งให้ 

  ๒.๑ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

  ๒.๒ นายเจริญชัย วงษ์จินดา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

๓. การวิเคราะห์คุณสมบัติตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558 

 ๓.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า 
  (๑)  นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ คุณวุฒิ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ) บธ.ม. 

(การบริหารงานบุคคล) 
  (๒)  นายเจริญชัย วงษ์จินดา คุณวุฒิ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) ศศ.ม. 

รัฐศาสตร์  
 ๓.๒ ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ทั้ง ๒ ราย มีประสบการณ์

ด้านการบริหารมาแล้ว รวมจำนวน ๔ ปี 10 เดือน 29 วัน 
  (๑) สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 

มิถุนายน 2561 ให้นำประสบการณ์ด้านการบริหาร ตามคำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๖๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งให้ 
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และนายเจริญชัย วงษ์จินดา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกอง เป็นประสบการณ์ด้าน
การบริหารเป็นการเฉพาะราย รวมเวลา ๓ ปี ๒๙ วัน  

   (๒) คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๔๑/2561 และ ๔๒/2561 ลงวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั ้งให้ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และนายเจริญชัย วงษ์จินดา ดำรงตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการสถาบัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมเวลา ๒ เดือน ๓ วัน 

  (๓)  คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๔๗/2561 และ ๔๘/2561 ลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งให้ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และนายเจริญชัย วงษ์จินดา ดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถาบัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเวลา ๑ ปี ๑ เดือน 
๑๘ วัน  



๑๙ 
 

(4) คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 14/2562 และ 15/2562 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 แต่งตั ้งให้ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และนายเจริญชัย วงษ์ จินดา ดำรงตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 รวมเวลา 1 เดือน 8 วัน 

(5) คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 22/2562 และ 23/2563 ลงวันที่ 11 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 แต่งตั ้งให้ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และนายเจริญชัย วงษ์จินดา ดำรงตำแหน่ง  
รองผู้อำนวยการสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 รวมเวลา 5 เดือน 2 วัน 
  ๔. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ และนายเจริญชัย วงษ์จินดา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ของผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ก่อนการพิจารณารองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายชาญวิทย์ โตธนะคุณและ
นายเจริญชัย วงษ์จินดา) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการพิจารณาได้ขอออกจากห้องประชุม  
  ทั้งนี้ หลังจากการอภิปรายแล้ว สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีเงื ่อนไขให้ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการผลักดันการทำงานให้รวดเร็วและเป็นไปใน 
เชิงรุกมากข้ึน และเร่งรัดเรื่องค่าตอบแทนของข้าราชการครู และเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

  ๑.  เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1๔ พฤษภาคม 
2563 

  ๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเจริญชัย วงษ์จินดา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1๔ พฤษภาคม 2563 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งใหน้ายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 
 ๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำระบบการบริหารจัดการที ่เอื ้อต่อการผลักดัน 
การทำงานให้รวดเร็วและเป็นไปในเชิงรุกมากขึ้น และเร่งรัดเรื่องค่าตอบแทนของข้าราชการคร ูและเงินประจำ
ตำแหน่งของผู้บริหาร 
 
 เมื่อมีการพิจารณาวาระที่ 4.3 เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เสร็จแล้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายชาญวิทย์ โตธนะคุณและนายเจริญชัย วงษ์จินดา)  
กลับเข้ามาดำเนินการประชุมในวาระต่อไป” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี 5.1  เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
                              ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. .... 
 สรุปเรื่อง 

๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอน
ประจำ  ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น และต้อง
ดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่เริ่มกระบวนการสรรหา  และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 

๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เสนอคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไข
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมได้มี
มติเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. ....  

 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. .... แล้ว มีข้อเสนอแนะว่า 
กรณีที่กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนขาดการประชุมสภาสถาบันจำนวนสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุ 
อันควร หรือไม่ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่ง โดยให้นำประเด็นดังกล่าวไปขอแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. ....   และมอบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเสนอข้อบังคับให้นายกสภาสถาบันลงนามต่อไป  
 
วาระท่ี 5.๒ เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม  
                              ของผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 สรุปเรื่อง 

๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2563 ได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของ
ผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2563 นั้น  

๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่างข้อบังคับฯ ให้สอดคล้องตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 
2563 และเสนอคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  

 
 



๒๑ 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ของผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. .... แล้วมีข้อสังเกตว่า ให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพิจารณาการเขียนคำว่า “ไม่มี” ในข้อ 4 ข ไม่มีลักษณะต้องห้าม” และในข้อย่อย (1) – (8)  
โดยตรวจสอบรูปแบบการใช้ถ้อยคำให้เทียบเคียงกับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น ๆ เป็นต้น 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอข้อบังคับให้นายกสภาสถาบันลงนามต่อไป 
 
วาระท่ี 5.3  เรื ่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 สรุปเรื่อง 

๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2563 ได้มีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่างข้อบังคับฯ ให้สอดคล้องตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2563 และเสนอคณะอนุกรรมการ 
ร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2563  

 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. .... แล้วมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ประเด็นร่างข้อบังคับ 

๑.๑ ให้เพิ ่มวิธ ีการได้ทั ้ง 2 วิธี  คือ การสมัคร และการเสนอชื ่อของการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน  

 ๑.๒ แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
(๑) ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการสรรหาผู ้อำนวยการ

วิทยาลัย  
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม  
(๓) สืบประวัติเชิงลึก พร้อมทั้งพิจารณาข้อมูลของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอ

ชื่อ เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่  
(๔) ให้แสดงความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ 
(๕) รับฟังเสียงจากบุคลากรในวิทยาลัยและกรรมการสภาวิทยาลัย 

๑.๓ ให้ตัดข้อ ๑๐ (๔) กรรมการสรรหาห้ามงดออกเสียง เนื่องจากเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการที่จะต้องออกเสียงอยู่แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องกำหนดในข้อบังคับ  



๒๒ 
 

 ๑.๔ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชน ๑๘๐ วัน มากำหนดในข้อบังคับ   
 ๒. ประเด็นอ่ืน ๆ 
  สำหรับวิทยาลัยชุมชนที่อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ให้ดำเนินการตามข้อบังคับ
ดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ 
  
มติ ที่ประชุมมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับแก้ร่างข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
และเสนอให้คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา ก่อน
เสนอเสนอข้อบังคับฯ ให้นายกสภาสถาบันลงนามต่อไป  
 
วาระที่ 5.4  เรื่อง ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... 

สรุปเรื่อง 
๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 

๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน โดยมี
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์) เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ทบทวน 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน และจัดทำแนวทางใน  
การดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริการวิชาการ การกำหนดอัตราและการเบิกค่าใช้จ่าย
จากการบริการวิชาการ  

๒. คณะอนุกรรมการการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้มีการประชุมจำนวน
ทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ดังนี้  

 

  2.1 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน 2562  ได้มีมติดังนี้  
   ๑) เห็นควรให้มีการดำเนินการตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอัตรา
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประกาศใช้แล้วไปพลางก่อน  และให้ศึกษา
ปัญหาการดำเนินงานตามประกาศดังกล่าว และสรุปผลการศึกษาปัญหาเพ่ือนำมาทบทวนต่อไป 
  ๒) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปทบทวนและแก้ไขร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัย
ชุมขน ว่าด้วยการบริการวิชาการ อัตราค่าบริการวิชาการและการเบิกจ่ายค่าบริการวิชาการ พ.ศ. .... ตามที่
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  2.2 ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม 2562  ได้มีมติดังนี้  
  ๑) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปทบทวนและแก้ไขร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัย
ชุมขน ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ อัตราค่าบริการวิชาการและการเบิกจ่ายค่าบริการวิชาการ พ.ศ. .... ตามที่
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  ๒) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการอ่ืน เพ่ือนำมาปรับใช้กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ๓) มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมขนฯ 
ดังกล่าว เสนอที่ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่าว 



๒๓ 
 

  2.3 ครั้งที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ 26  กรกฎาคม 2562  ได้มีมติดังนี้  
  ๑) เห็นชอบร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ  
พ.ศ. .... และมอบหมายฝ่ายเลขานุการไปปรับแก้ไขตามที่คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

  ๒) มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า
ด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... เสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและ
อุปสรรคการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว  
  ๓) มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า
ด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... เสนอคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุ ง และแก้ไขข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณารูปแบบของการออกกฎหมายลำดับรองต่อไป และ  
   ๔) มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า
ด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไข
ข้อบังคับสถาบนัวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาต่อไป 

  2.4 ครั้งที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม 2562  ได้มีมติดังนี้  
  ๑) เห็นชอบร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... 
และมอบหมายฝ่ายเลขานุการไปปรับแก้ไขตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
  ๒) มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำคำอธิบายประกอบที่สำคัญตาม  
ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... เสนอคณะอนุกรรมการร่างข้อบงัคับ 
ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อประกอบการพิจารณารูปแบบของการออกกฎหมาย
ลำดับรองต่อไป 
 3. ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการปรับแก้ไขร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  และได้
จัดทำคำอธิบายประกอบที่สำคัญตามร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... 
ดังนั้น จึงขอเสนอคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณารูปแบบของการออกกฎหมายลำดับรองต่อไป 
 ๔. คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. ....  โดยให้ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และเสนอ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาต่อไป 

๕. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการปรับแก้ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
การให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. .... 
แล้วมีข้อเสนอแนะว่า ในข้อ ๙ (๒)  การเก็บค่าบริการวิชาการตามต้นทุนทั้งหมดของการบริการวิชาการ ให้
วิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย มีอำนาจในการออกประกาศกำหนดในการเก็บค่าบริการวิชาการ 
และการเรียกเก็บค่าบริการวิชาการต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ โดยข้อ (๒.๑) - (๒.๖) เป็นเรื่องของการ
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ครอบคลุมค่าใช้จ่าย แต่ข้อ 2.๗ กำหนดงบประมาณเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าบริการวิชาการของโครงการที่เก็บ
ได้ทั้งหมด เพื่อนำเข้าเป็นเงินรายได้ของวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกประเด็น เสนอแนะปรับวิธีเขียนไปไว้ในวรรคสอง
ของ ข้อ ๙ (2)  
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. ....
โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอระเบียบให้นายกสภา
สถาบันลงนามต่อไป 
 
วาระที่ 5.5  เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                             ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2 
  สรุปเรื่อง 
  ตามมาตรา 18 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 สภาสถาบัน 
มีอำนาจหน้าที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันตามมาตรา ๑๒ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ในการประชุมครั ้งที ่ 12/2562 เมื ่อวันที ่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัย
ชุมชน 20 แห่ง) วงเงินทั ้งสิ ้น จำนวน 26,230,913.44 บาท (ยี ่สิบหกล้านสองแสนสามหมื่นเก้าร้อย 
สิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 49.47 ของวงเงินที่สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกำหนด 
(53,182,608.08 บาท) จำแนกเป็น (1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ตามแผนที่วิทยาลัยชุมชน
เสนอ วงเงิน 24,319,873.30 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบ
สตางค์) (2) รายการวงเงินสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณรายรับ
งบประมาณปีปัจจุบันที่ขอตั้งวงเงิน จำนวน 1,911,040.14 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบ
บาทสิบสี่สตางค์) 
  ในการนี ้ เพื ่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติสภาสถาบันที ่เกี ่ยวข้องกับ 
การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้นำเสนอที่ประชุมรับทราบ และพิจารณา ประกอบด้วย  
  1. จัดทำรายงานสรุปการรับ – การจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 
  เงินรายได้ คงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕6๒       =๕๖,๗๘๘,๓๐๗.๒๑ บาท 
  บวก ยอดรายรับ (๑ ตุลาคม ๒๕6๒ – ๓1 มีนาคม ๒๕๖๓)     =๑0,991,919.๑๘ บาท 
   หัก  ยอดรายจ่าย (๑ ตุลาคม ๒๕6๒ – ๓1 มีนาคม ๒๕๖๓)    =๑๓,397,904.25 บาท 
  ยอดเงินรายได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖๓       =๕๔,382,322.14 บาท 
  2. คณะกรรมการบร ิหารเง ินรายได ้และทร ัพย ์ส ินของสถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชน  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณากลั่นกรองฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ
และมติสภาสถาบันที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำเสนอแผนฯ ดังกล่าว 
ต่อสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือรับทราบและพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  
  2.1 ผลการใช ้จ ่ายงบประมาณรายจ ่ายจากเง ินรายได ้ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ไตรมาส 2 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖3) (วิทยาลัย
ชุมชน 20 แห่ง) มีผลการใช้จ่ายในภาพรวม ทั้งสิ้น จำนวน 13,397,904.25 บาท โดยเป็นการใช้จ่ายที่ได้รับ
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อนุมัติงบประมาณจากสภาสถาบัน จำนวน 9,960,685.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.96 ของวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ ครั้งที่ 1 (จำนวน 24,319,873.30 บาท)                                           หน่วย : ล้านบาท 

รายการ แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ร้อยละ 
รวมท้ังหมด - 13.3979 - 

1. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่สภาสถาบันอนุมัติครั้งที่ 1 24.3199 9.9607 40.96 
2. วงเงินฉุกเฉินสำรองกรณีฉุกเฉิน 10%  1.9110 0.7788 40.75 
3. รายได้แบบมีวัตถุประสงค์ฯ  3.4097 0.8147 23.89 
4. โอนให้สำนักงานสถาบัน - 0.5414 - 
5. วงเงินท่ีขอขยายเวลาเบิกจ่ายในปี พ.ศ. 2562 - 1.3023 - 

  2.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2 มีวิทยาลัยชุมชนที่ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงิน
รายได้ เพิ ่มเติม รวม 12 วิทยาลัย และสำนักงานสถาบัน รวมทั้งสิ ้นวงเงินที ่ขออนุมัติครั ้งที ่ 2 จำนวน 
4,489,124.59 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์) จำแนกเป็น 
   2.2.1 ร้อยละ 69.76 เป็นรายจ่ายประจำ รวมวงเงินทั้งสิ้น 3,131,529.59 
บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์)  
    2.2.2  ร้อยละ 30.24 เป็นรายจ่ายลงทุน รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,357,595.00 
บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)  
  3. วงเงินรายได้คงเหลือ ภายหลังจากการอนุมัติในครั้งนี้ 
  3.1 คงเหลือทั้งหมด วงเงิน 45,177,374.52 บาท (สี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันสามร้อยเจด็สิบสี่บาทห้าสิบสองสตางค์) 
  3.2 คงเหลือที ่สภาสถาบันจะอนุมัต ิได ้ในปี 2563 วงเง ิน 22,462,570.05 บาท  
(ยี่สิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) 

หน่วย : ล้านบาท 

ที ่ หน่วยงาน 

 รายได้สะสม
คงเหลือจาก

ปี  
งปม. 2562  

ประมาณ
การรายรับ 

ปี งปม.
2563 

วงเงินที่
สามารถ

ใช้ได ้

แผนการใช้
จ่ายเงนิ

รายได้ ครั้ง
ที่ 1  

แผนการใช้
จ่ายเงนิ

รายได้ ครั้งที่ 
2 

งบสำรอง
กรณเีหตุ
ฉุกเฉิน 

(10%ของ
ประมาณ

การ
รายรับ ป ี
2563) 

รวมวงเงิน
ขออนุมัต ิปี 

งปม. 
2563  

(ครั้งที่ 1 +  
ครั้งที่ 2 +  

วงเงิน
ฉุกเฉิน) 

 วงเงิน
คงเหลือ
ทั้งสิ้น  

 วงเงิน
คงเหลือที่
สามารถ

ใช้ได้   

  รวม 56.7870  19.1104  53.1826  24.3199  4.4891  1.9110  30.7200  45.1774  22.4626  

1 แม่ฮ่องสอน 0.3980  0.6000  0.8388  0.7410                -    0.0600  0.8010  0.1970  0.0378  
2 พิจิตร 9.5290  2.0000  7.7174  2.3148                -    0.2000  2.5148  9.0142  5.2026  
3 ตาก 3.3307  0.7000  2.6984  0.6372  0.3147  0.0700  1.0219  3.0089  1.6766  
4 บุรีรัมย ์ 7.3678  1.1532  5.5739  1.2423  0.2260  0.1153  1.5837  6.9374  3.9902  
5 มุกดาหาร 0.9757  0.7811  1.3665  0.6283                -    0.0781  0.7064  1.0504  0.6601  
6 หนองบัวลำภ ู 2.0535  0.4000  1.6321  0.8693  0.1600  0.0400  1.0693  1.3842  0.5628  
7 สระแก้ว 1.3680  0.9000  1.7208  1.4670                -    0.0900  1.5570  0.7110  0.1638  
8 อุทยัธาน ี 1.4035  0.9769  1.8190  1.2901  0.2288  0.0977  1.6166  0.7639  0.2025  
9 ระนอง 1.6092  2.8048  3.7704  1.5946                -    0.2805  1.8751  2.5390  1.8953  
10 นราธวิาส 2.5170  1.7580  3.2682  2.2390  0.2355  0.1758  2.6504  1.6246  0.6178  
11 ยะลา 5.4636  0.9000  4.1781  1.5918  0.8192  0.0900  2.5010  3.8626  1.6772  
12 ปัตตาน ี 3.5973  1.0000  3.1584  1.6125  0.3559  0.1000  2.0684  2.5289  1.0900  
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ที ่ หน่วยงาน 

 รายได้สะสม
คงเหลือจาก

ปี  
งปม. 2562  

ประมาณ
การรายรับ 

ปี งปม.
2563 

วงเงินที่
สามารถ

ใช้ได ้

แผนการใช้
จ่ายเงนิ

รายได้ ครั้ง
ที่ 1  

แผนการใช้
จ่ายเงนิ

รายได้ ครั้งที่ 
2 

งบสำรอง
กรณเีหตุ
ฉุกเฉิน 

(10%ของ
ประมาณ

การ
รายรับ ป ี
2563) 

รวมวงเงิน
ขออนุมัต ิปี 

งปม. 
2563  

(ครั้งที่ 1 +  
ครั้งที่ 2 +  

วงเงิน
ฉุกเฉิน) 

 วงเงิน
คงเหลือ
ทั้งสิ้น  

 วงเงิน
คงเหลือที่
สามารถ

ใช้ได้   

13 สตูล 3.1682  1.3000  3.2009  1.2517                -    0.1300  1.3817  3.0865  1.8192  
14 สมุทรสาคร 1.6527  0.3300  1.3216  1.2880                -    0.0330  1.3210  0.6617  0.0007  
15 ยโสธร 1.3350  0.4000  1.2010  0.8612                -    0.0400  0.9012  0.8338  0.2998  
16 พังงา 2.5743  0.5119  2.0565  1.2889  0.0323  0.0512  1.3723  1.7139  0.6842  
17 ตราด 0.7349  0.5000  0.9410  0.6636  0.1956  0.0500  0.9092  0.3257  0.0317  
18 แพร ่ 1.0218  0.5000  1.1131  0.8150  0.0570  0.0500  0.9220  0.5998  0.1911  
19 สงขลา 1.2532  0.9945  1.7464  1.1973  0.3404  0.0995  1.6371  0.6107  0.1094  
20 น่าน 1.5220  0.6000  1.5132  0.6154  0.1399  0.0600  0.8153  1.3067  0.6979  
21 สำนักงานสถาบนั 3.9116  -    2.3469  0.1110  1.3840           -    1.4950  2.4166  0.8520  

รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระท่ีนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
 

  การพิจารณา 
   ที ่ประช ุมพิจารณาแผนงบประมาณรายจ่ายจากเง ินรายได ้ ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 12 แห่ง และสำนักงานสถาบัน) ครั้งที่ 2 แล้วเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณากลั่นกรองฯ ของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
จึงเห็นสมควรรับทราบ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีนำเสนอข้างต้น   
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. ทราบรายงานสรุปการรับ – การจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 2. ทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ไตรมาส 2 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖3) 
 3. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 12 แห่ง และสำนักงานสถาบัน) ครั ้งที ่ 2 วงเงิน 
4,489,124.59 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์) จำแนกเป็น  
 3.1 รายจ่ายประจำ รวมวงเงินทั ้งสิ ้น 3,131,529.59 บาท (สามล้านหนึ่งแสน 
สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 
 3.2 รายจ่ายลงทุน รวมวงเงินทั ้งสิ ้น 1,357,595.00 บาท (หนึ ่งล้านสามแสน 
ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)   
    
 
 
 
                     หน่วย : ล้านบาท  



๒๗ 
 

ประเภท
รายจ่าย 

รายรับสะสม+
ประมาณการ

รายรับ 

วงเงินอนุมัติ
คร้ังท่ี 1 

วงเงินเสนอ
แผนขออนมุัติ 

คร้ังท่ี 2 

วงเงินสำรอง
กรณีฉุกเฉินที่
อนุมัติปี พ.ศ. 

2563 

รวมท้ังสิ้น คงเหลือ
ทั้งหมด* 

รวมท้ังหมด 75.8974 24.3199 4.4891 1.9110 30.7200 45.1774 
รายจ่ายประจำ  20.5123 3.1315    
รายจ่ายลงทุน   3.8076 1.3576    

* คงเหลือท่ีสภาสถาบันจะอนุมัติได้ในปี 2563 วงเงิน 22.4626 ล้านบาท  
 
วาระที่ 5.6  เร ื ่อง การเปล ี ่ยนแปลงรายช ื ่ออน ุกรรมการว ิชาการว ิทยาล ัยช ุมช นระนอง  
                               แทนตำแหน่งท่ีว่างลง 

สรุปเรื่อง 
1. ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 14/2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการ

วิทยาลัยชุมชนระนอง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้แต่งตั้งให้ นางคนึงนิจ เกตุแก้ว เป็นอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา  

2. ตามหนังสือเรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง
ของนางคนึงนิจ เกตุแก้ว เนื่องจากไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง  
 3. วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ดำเนินการสรรหาอนุกรรมการวิทยาลัยชุมชนระนอง 
แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2560 เรียบร้อยแล้ว 
 ๔. วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนระนอง เพื่อดำเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแทนตำแหน่งที่ว่างลง 
และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนระนองแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยชุมชน
ระนอง คือ นายพัลลภ  อิศโร เป็นอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯ 

ตารางเปรียบเทียบรายชื่อเดิมและรายชื่อใหม่ 
 

ตำแหน่ง รายช่ือเดิม รายช่ือใหม่ 
วิทยาลัยชุมชนระนอง 
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัด
การศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา 

นางคนึงนิจ เกตุแก้ว นายพัลลภ  อิศโร 

๕. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ระนองแล้ว พบว่าเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 



๒๘ 
 

๖. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 
เมษายน 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง 
(แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง 
(แทนตำแหน่งที่ว่างลง) จากเดิมนางคนึงนิจ เกตุแก้ว เป็น นายพัลลภ อิศโร ดำรงตำแหน่ง อนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการวัดประเมินผลการศึกษา และมอบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันแต่งตั้งต่อไป 
 
วาระที่ 5.7  เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2563 

สรุปเรื่อง 
๑. ด้วยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ ้น 1 ,740 คน ซึ่งอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณากลั่นกรอง พร้อมเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 
และผ่านการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชน แต่ละแห่งแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ จึงเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ๒. คณะอนุกรรมการกลั ่นกรองผู ้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั ้งที ่ 3/2563 เมื ่อวันที ่ 1 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณากลั ่นกรองและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน รายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  จำนวน  62  คน 
  (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 30  คน 
   (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  8  คน 
   (๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12  คน 
   (๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  5  คน 
   (๕) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  2  คน 
   (๗) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  5  คน 

2.๒ วิทยาลัยชุมชนตาก  จำนวน  94  คน 
   (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 18 คน 
    (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 32 คน 
   (๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 คน 
   (๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  24 คน 
                      สาขาวิชาภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
 
  



๒๙ 
 

๒.๒ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  จำนวน  197  คน 
   (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 71 คน 
   (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 91 คน 
   (๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 คน 

๒.๔ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  จำนวน  89  คน 
   (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 32 คน 
   (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 13 คน 
   (๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2 คน 
   (๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  8 คน 
   (๕) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 14 คน 
   (๖) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 11คน 
   (๗) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  9  คน 
                      สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (การนวดไทย)   

๒.๕ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  จำนวน  46  คน 
   (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 26 คน  
   (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 คน 

๒.๖ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  จำนวน  10  คน 
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  9 คน  
(๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  1 คน 

๒.๗ วิทยาลัยชุมชนระนอง  จำนวน  1  คน 
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  1 คน 

๒.๘ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จำนวน  399  คน 
   (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 141 คน 
   (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 83 คน 
   (๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 72 คน 
   (๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 50 คน 
   (๕) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 23 คน 
   (๖) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 29 คน 
   (๗) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว  1 คน 

๒.๙ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  จำนวน  240  คน 
   (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 98 คน 
   (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 49 คน 
   (๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 คน 
    (๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 16 คน 
   (๕) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 24 คน 
    (๖) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 15 คน 
    (๗) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 17 คน 
 



๓๐ 
 

๒.๑๐ วิทยาลัยชุมชนสตูล  จำนวน  239  คน 
    (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 67 คน 
     (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 21 คน 
    (๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 คน 
    (๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 34 คน 
    (๕) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  2 คน 
    (๖) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา  5 คน 
    (๗) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 20 คน 
    (๘) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 คน 

๒.๑๑ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  จำนวน  14  คน 
    (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 12 คน 
    (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  2 คน 

๒.๑๒ วิทยาลัยชุมชนยโสธร  จำนวน  124  คน 
      (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 34 คน 
      (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 78 คน 
      (๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 คน 
      (๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1 คน 

๒.๑๓ วิทยาลัยชุมชนพังงา  จำนวน  76  คน 
      (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 32 คน 
      (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  7 คน 
      (๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 คน 
      (๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 17 คน 

๒.๑๔ วิทยาลัยชุมชนตราด  จำนวน  42  คน 
      (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  11 คน 
      (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 11 คน 
      (๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 20 คน 

๒.๑๕ วิทยาลัยชุมชนแพร่  จำนวน  71  คน 
    (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 21 คน 
      (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  7 คน 
      (๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 คน 
      (๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  9 คน 
      (๕) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี  7 คน 
      (๖) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 12 คน 

๒.๑๖ วิทยาลัยชุมชนน่าน  จำนวน  112  คน 
      (๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 29 คน 
      (๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  8 คน 
       (๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 13 คน 
         (๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 12 คน 
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      (๕) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน42 คน 
       (๖) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว  8 คน 

 
มติ ที ่ประชุมเห็นชอบบัญชีรายชื ่อผู ้สำเร็จการศึกษาและอนุมัต ิการให้อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 3/2563 แก่ผู ้สำเร็ จการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ประกาศนียบัตร จำนวน 1,740 คน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการออกหลักฐานการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง การเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมีสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนการศึกษา
ที่ 1/2563 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม (กระทรวง อว.) กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดพิจารณาเลื่อนเปิดภาคการศึกษาหลังวันที่ 
1 กรกฎาคม 2563 โดยคำนึงถึงหลักการป้องกันการแพร่ระบาดโรค เช่น ไม่มีการรับน้อง การปฐมนิเทศ หรือ
การประชุมกลุ่มใหญ่ ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเห็นสมควรขอความเห็นชอบในหลักการให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปีตามแนวทางที่
กระทรวง อว. กำหนด เพ่ือจะได้ทำเป็นประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป  

 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) เลื่อนการเปิด
ภาคการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปีตามแนวทางที่กระทรวง อว. กำหนด และจัดทำเป็นประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนต่อไป 
 
วาระท่ี 6.2 เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเพื่อการปรับตัวของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
                                  เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด – 19 
  สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2563 มีมติรับทราบและมอบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนนำผลการทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ภายหลังจัดทำร่าง พรบ. 
โอนฯ และการปรับปรุงรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ เสนออนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนกลั่น กรองก่อน
นำเสนอที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งวิทยาลัยชุมชนยังไม่มีความพร้อมเนื่องจาก  
ติดเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ ในด้านคุณสมบัติและจำนวนผู้สอนที่ยังขาดแคลน จึงเสนอแนะให้หารือกรรมการ
สภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) ในการจัดทำหลักสูตรด้านการดูแลสุขภาพ ตามศักยภาพของวิทยาลัย
ชุมชน นั้น 
  ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
  1. ประธานที ่ประช ุมได้สอบถามความก้าวหน้าในการทบทวนและปรับปร ุงแผน  
การดำเนินงานเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   
ในปี พ.ศ.2563 – 2564 และผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ 
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จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กลั่นกรองฯ ก่อนนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งแนวคิดในการจัดทำหรือเติมเต็มหลักสูตรต่าง ๆ 
รองรับวิถี New Normal ในวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในขณะนี้ 
  2. กรรมการสภาสถาบัน (ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) เสนอแนะว่า ในโอกาสที่สภาสถาบัน
แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันใหม่ 2 ท่าน และนายธนภณ วัฒนกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และมีเครือข่ายในเรื่องการส่งเสริม OTOP ของประเทศ จึงควรใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอผลงานของวิทยาลัย
ชุมชน ในลักษณะเป็นการเล่าหรือ Brief ผลงานสั้น ๆ ของแต่ละวิทยาลัยว่าอะไรที่เป็นจุดแข็ง/จุดเด่น เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้กรรมการใหม่รับทราบ สามารถให้ข้อเสนอแนะช่องทางในการพัฒนาหรือยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่ และเป็นการระดมทรัพยากรอีกช่องทางหนึ่งที่จะลดข้อจำกัดท่ีงบประมาณ
ของรัฐถกูปรับลดในปีต่อ ๆ ไปด้วย ทั้งนี้ ขอให้นำเสนอเป็นวาระในการประชุมครั้งต่อไป 
  3. กรรมการสภาสถาบัน (นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์) มีความเห็นว่า เนื ่องจาก 
สถานการณ์ปัจจุบันเป็นตัวเร่งให้สถาบันการศึกษาจัดการการสอนแบบออนไลน์ของหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น 
เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอศ. เป็นต้น ในลักษณะ online course ที่ให้ได้รับวุฒิเป็นประกาศนียบัตร 
จึงเสนอแนะว่า เป็นโอกาสของวิทยาลัยชุมชนที่จะเริ่มคิดและทำ โดยพิจารณาหลักสูตรที่ทำอยู่ในปัจจุบันว่า
สามารถทำได้หรือไม่ เทียบโอนอย่างไร ให้ได้วุฒิอะไร  
  4. กรรมการสภาสถาบ ัน (นายธนภณ ว ัฒนก ุล) ในฐานะท ี ่ เป ็นส ่วนหน ึ ่ งของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลที่ประชุมว่า การพิจารณางบประมาณ
สนับสนุนในปี พ.ศ. 2563 ในส่วนของงบประมาณแผ่นดินได้ผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ในส่วนของเงินกู้ยังอยู่
ระหว่างการเสนอโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาด้วย ในส่วนของวิทยาลัยชุมชน 
หากมีศักยภาพก็สามารถเข้าช่องทางนี้ได้ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ มี 2 ลักษณะหลัก ๆ คือ ต้อง
เป็นงานที่สามารถไปสร้างงานในพื้นที่ได้เร็ว และต้องทำให้เกิดผลภายใน 6 เดือน ทั้งนี้ จะได้ประสานงานให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการทำงานของวิทยาลัยชุมชนเท่าที่ได้
ศึกษาอาจเป็นเรื ่องไม่ง่ายนัก ที ่ต้องปรับการทำงานเชิงรุกของพื ้นที ่ ทำงานกับชุมชนที่มีพลวัต มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น วิชาชีพที่เป็นศักยภาพของท้องถิ่น เป็นต้น  
 
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุมต่อไป  
 
วาระท่ี ๖.๓  เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
  สรุปเรื่อง 
 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม  ๒๕๖๓  
มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
ตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตากขอแก้ไข ดังนี้ 
 ข้อความเดิม 
 ๑. เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก รับราชการปฏิบัติงานหรือทำหน้าที่ต่าง ๆ อยู่
ในจังหวัดตากไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 2. มีความรู ้ความเข้าใจบริบทของวิทยาลัยชุมชนตาก และมีแนวทางในการบริหาร
วิทยาลัยชุมชนตากท่ีเป็นไปได้ 



๓๓ 
 

 ๓. มีความสามารถในการบริหารงานบุคคลและองค์กรเป็นที่ประจักษ์ 
 แก้ไขเป็น 
 1. เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก หรือเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ใน
หนว่ยงานของรัฐในจังหวัดตาก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจบริบทของวิทยาลัยชุมชน และมีแนวทางพัฒนา
วิทยาลัยชุมชนตากท่ีเป็นไปได้อย่างชัดเจน 
 ๓. มีความสามารถในการบริหารงานบุคคลและองค์กรเป็นที่ประจักษ์ 
 ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ครั ้งที่  
๑/๒๕๖๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งว่าคุณสมบัติอื่นฯ ที่สภาวิทยาลัยชุมชนตากขอแก้ไขยังไม่
ครบถ้วน จึงขอเพิ่มเติมคุณสมบัติอื่น ในข้อ ๑. เป็น “ เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก หรือเคยรับ
ราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน ในจังหวัดตาก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี” นอกนั้นคงเดิม 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเติมคุณสมบัติอื่น ในข้อ ๑. เป็น “ เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
จังหวัดตาก หรือเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน ในจังหวัดตาก แล้วแต่
กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี” นอกนั้นคงเดิม 
 
วาระท่ี 6.4 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๖/2563 ในวันอังคารที่ ๙ 
มิถุนายน 256๓ เวลา 13.30 น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน  
พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑7.3๐ น. 
 
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                                                                 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                   นายเจริญชัย  วงษ์จินดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


