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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 8/๒๕63 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม ๒๕63 เวลา 13.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์   ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบัน 
2. นายชุมพล พรประภา   กรรมการสภาสถาบัน 
3. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ   กรรมการสภาสถาบัน 
4. นางสีลาภรณ์ บัวสาย   กรรมการสภาสถาบัน 
5. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล   กรรมการสภาสถาบัน 
6. นายธนภณ วัฒนกุล   กรรมการสภาสถาบัน 
7. นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา   กรรมการสภาสถาบัน 
8. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน    กรรมการสภาสถาบัน 

(นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ  
 รองผู้อำนวยการสถาบัน แทน)  

9. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล   กรรมการสภาสถาบัน 
10. นายยุทธนา พรหมณ ี   กรรมการสภาสถาบัน 
11. นายทิวากร เหล่าลือชา   กรรมการสภาสถาบัน 
12. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ   กรรมการสภาสถาบัน 
13. นายเจริญชัย วงษ์จินดา   เลขานุการสภาสถาบัน 

 รองผู้อำนวยการสถาบัน 
14. นางสาววนิดา สุภัทรกุล   ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
15. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ   ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   อุปนายกสภาสถาบัน 
วิจัยและนวัตกรรม  

2. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา   กรรมการสภาสถาบัน 
3. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์   กรรมการสภาสถาบัน 
4. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรรมการสภาสถาบัน 
5. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ   กรรมการสภาสถาบัน 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายนำชัย กฤษณาสกุล  รองผู้อำนวยการสถาบัน   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล  ที่ปรึกษาสถาบัน 
3. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์  สำนักงานสถาบัน 
4. นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง  สำนักงานสถาบัน 
5. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง  สำนักงานสถาบัน   
6. นายสุชิน นาคเงิน  สำนักงานสถาบัน 
7. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย  สำนักงานสถาบัน 
8. นายทศปริชัย เลาห์ทวี  สำนักงานสถาบัน 
9. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ  สำนักงานสถาบัน 
10. นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย  สำนักงานสถาบัน 
11. นายสดายุ ทองพรม  สำนักงานสถาบัน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีกรรมการผู้เข้าประชุมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คน และกรรมการผู้เข้า
ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 11 คน รวมกรรมการผู ้เข้าประชุมทั ้งหมด จำนวน 12 คน  
จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๗ คน จึงเป็นองค์ประชุม ดังรายนาม ดังนี้  
 

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  1. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
2. นายชุมพล พรประภา  
3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  
4. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล  
5. นายธนภณ วัฒนกุล  
6. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  
7. นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา  
8. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล 

 

9. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
10. นายยุทธนา พรหมณ ี  
11. นายทิวากร เหล่าลือชา  
12. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
วาระท่ี 1.1.1 เรื่อง โครงการสัมมนา เรื่อง ก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal  
   ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ก้าวใหม่
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กรุงเทพฯ นั้น มีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม 70 คน ได้แก่ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และบุคลากรสำนักงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และได้รับการตอบรับในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เฟสบุ๊คไลฟ์จำนวนมาก โดยมี
ผู้ชมถึง 1,900 ครั้ง และแชร์ออกไป 35 ครั้ง  (โดยได้แจ้งไปยังวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชน ผู้สอน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน)  ทั้งนี้เป็นโอกาสดียิ่งที่ได้สื่อสารและถ่ายทอดนโยบาย แผนและ
ยุทธศาสตร์ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมการขับเคลื่อนองค์กรให้
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการประชุมที่ประหยัดงบประมาณโดยใช้สถานที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และควรจัดให้มีการประชุมในลักษณะนี้อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
โดยในการประชุมครั้งต่อไปขอเรียนเชิญกรรมการหมุนเวียนกันรวมทั้งเชิญวิทยากรภายนอกให้ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่วิทยาลัยชุมชน ตัวอย่างเมื่อสุ ดสัปดาห์ที่ผ่านมากรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) ได้เชิญไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ให้กับการสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรม ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือกรณีศึกษาโครงการสร้างสรรค์
เจริญกรุง เป็นโครงการนำร่องสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ย่านเจริญกรุง โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) เดิมคือ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  ซึ่งเป็นการลงทุนจากภาครัฐ และได้รับความ
ร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน เป็นการพัฒนาจากชุมชนเก่าแก่ท่ีมีต้นทุนเดิมอยู่แล้ว ใช้ระยะเวลาสามปี
ในการพลิกฟื้นให้กลายเป็นย่านที่มีผู ้ให้ความสนใจ ดำเนินเรื่องราวโดยใช้บ้านเรือนเก่าต่าง ๆ เป็นสื่อเพ่ือ
ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีชีวิต ดังนั้น ในโอกาสหน้าจะเชิญคุณอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และทีมงาน มาถ่ายทอดเรื่องราว รวมถึงเชิญคุณธนภณ วัฒนกุล มาเล่าเรื่องราวเพื่อเป็น
แรงบันดาลใจแก่วิทยาลัยชุมชนต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 1.1.2 เรื่อง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดพิธีลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ กสศ. เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563 ที่อาคารอิมแพค
ฟอรั ่ม เมืองทองธานี  โดยมีวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมลงนามฯ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสตูล 
สมุทรสาคร ตาก ตราด ยะลา แม่ฮ่องสอน นราธิวาส และอุทัยธานี เป็นข้อสังเกตว่าเรามีวิทยาลัยชุมชน ๒๐ 
แห่ง เหตุใดจึงไม่ได้เขียนโครงการขอรับทุนหรือเขียนไปแล้วแต่ไม่ได้รับทุนทั้งที่เด็กยากจนมีอยู่ทุกจังหวัด หรือ
เป็นเพราะหลักสูตรที่เปิดไม่สนองต่อการมีงานทำ  จึงเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนวิเคราะห์จุดอ่อนและ 
จุดแข็งของการเขียนโครงการที่ตอบโจทย์ในการพิจารณาให้ได้รับการจัดสรรทุน ตลอดจนกระตุ้นหรือส่งเสริม
ให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรทุนจาก กสศ. ซึ่งเป็นเป้าหมายของวิทยาลัยชุมชนที่
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ควรดำเนินการเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายคนยากจน ดังเช่นกรณีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ได้รับจัดสรรทุน 
กสศ. เป็นปีแรก ในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี  จุดเด่นที่ทำให้ได้รับจัดสรรทุน คือ สาขาวิชาการ
บัญชี เป็นหัวใจของด้านธุรกิจ การทำงบดุล เป็นต้น ประกอบกับวิทยาลัยชุมชนเองเป็นหน่วยงานที่จะทำให้คน
ยากจน ๑๐ % ล่างของจังหวัดมีความเป็นที่อยู่ที่ดีข้ึน  

 ทั้งนี้ กรรมการสภาสถาบัน (นายยุทธนา พรหมณี) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสเสนอโครงการหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี โดยเทคนิคการเขียน คือ ต้องเขียนให้เชื่อมโยง
การพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของพื้นที่ และการพัฒนากำลังคนของจังหวัด โดยขอรับจัดสรร 
จำนวน 30 ทุน และเมื่อเปิดรับสมัครและค้นหากลุ่มเป้าหมาย มีผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกองทุน  
กสศ. ถึงจำนวน 60 คน ส่วนกรณีของวิทยาลัยชุมชนตราดซึ่งได้รับทุน กสศ. ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง กรรมการ 
สภาสถาบัน (นายณัฐวุฒิ โพธิ ์ทักษิณ) ได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจัยที ่ได้ร ับจัดสรรทุนต่อเนื ่อง คือ มีระบบ 
การบริหารโครงการที่ดี มีการกำหนดเป้าหมายให้เชื ่อมโยงกับพื้นที่ ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ตลอดจนมี  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่รับทุนจากหน่วยงานอื่นๆ ด้วย 
 นอกจากนี้ กรรมการสภาสถาบัน (ดร.ชุมพล พรประภา) ได้สอบถามเกี่ยวกับการเสนอ
โครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเงินกู้สี่แสนล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -
19 หรือไม่อย่างไร ซึ ่งฝ่ายเลขานุการได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มีวิทยาลัยชุมชนที่เสนอโครงการและผ่าน 
การพิจารณาในชั้นต้นแล้ว จำนวน 5 แห่ง วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส และ
ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2564 อาจต้องเตรียมความพร้อมในการปรับลด 
เนื่องจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ทำให้การเก็บภาษีของรัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เพียงพอต่องบประมาณ
ที่ต้องใช้จ่ายในภาครัฐมากกว่า 3 ล้านล้านบาท    
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง การขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่    

 สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยมี นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการ
สภาสถาบัน เป็นประธานกรรมการ นั้น 

  สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ออกประกาศรับสมัครและเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และกำหนด
ปฏิทินการดำเนินการสรรหาซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓  
 ๒. พิจารณาความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กำหนดให้ “การสรรหาผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาบัน กรณีหากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ให้คณะกรรมการสรรหาขยายระยะเวลาได้ครั้งละสามสิบวัน” คณะกรรมการฯ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ และจะครบ ๙๐ วันในวันที ่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ แต่เนื ่องจากการดำเนินการสรรหา 



๕ 
 

ต้องมีช่วงเวลาดำเนินการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครจากหลายหน่วยงาน จึงทำให้การกำหนดปฏิทินการ 
สรรหาแล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติให้ขยายระยะเวลา 
การสรรหาออกไปอีก ๓๐ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้รายงาน
สภาสถาบันเพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง การขอคืนพื้นที่อาคารรัชมังคลาภิเษก 2  
  สรุปเรื่อง 
   ตามที่สำนักงานปลัดงานกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนขอคืน
พ้ืนที่อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 รายละเอียดตามที่แจ้งในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 6/2563 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น ที่ประชุมได้มีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการโดยเร่งด่วน คือ (1) 
ควรม ีหน ั งส ือตอบปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการเพ ื ่ อขอใช ้สถานท ี ่ ไปพลางก ่อน ในช ่วงระหว ่าง  
การจัดทำแผนการย้ายสถานที่ตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเมื่อมีแผนการย้ายสถานที่ที่ชัดเจนแล้ว ให้แจ้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบอีกครั้ง (2) การเตรียมแผนการย้ายสถานที่ตั้งสถาบันวิทยาลยัชุมชน 
เสนอแนะแนวทางดังนี้ คือ แนวทางที่ 1 มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมให้ทราบรายละเอียดและหารือแนวทางการดำเนินการและขอใช้พื ้นที ่อาคารของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวทางที่ 2 ดำเนินการควบคู่ไปกับแนวทาง
แรก โดยสำรวจขนาดพื้นที่การใช้งาน จำนวนกำลังคน สถานที่ให้เช่า /ก่อสร้างสำนักงานใหม่ เป็นต้น เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการย้ายสถานที่ตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้ทันต่อการจัดทำ แผนขอ
งบประมาณรองรับให้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือขอให้พิจารณาจัด
พ้ืนที่ให้กับทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่มี
พื้นที่เพียงพอในการจัดสรรให้กับสถาบันวิทยาลัยชุมชนพร้อมได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อขอให้พิจารณาให้เวลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการจัดหาพื้นที่ และขอให้ตกลงกับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนโดยตรงเพ่ือมิให้กระทบต่อการปฏิบัติราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 0201.5/12791 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 แจ้งว่า สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้พื้นที่อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัด ดังนั ้นเพื ่อให้สถาบันวิทยาลัยชุมชมมีระยะเวลาในการจัดหาสถานที่ทำการใหม่  
จึงอนุญาตให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนใช้พื้นที่อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 - 10 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563 
 

   ประเด็นข้อเสนอแนะ 
   ที่ประชุมเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือตอบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามที่กำหนด เนื่องจากติดปัญหาด้านงบประมาณและการจัดหาสถานที่
แห่งใหม่ และให้แจ้งแผนการย้ายสถานที่ตั้งของสถาบันวิทยาลัยชุมชนพร้อมระยะเวลาด้วย 
   ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องเตรียมสถานที่ย้ายสำนักงานไว้ด้วย โดยเลขานุการได้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สำรวจพ้ืนที่การใช้งานปัจจุบันของสำนักงานมีขนาด 1,400 ตาราง
เมตร และจำนวนบุคลากรรวม 84 คน พร้อมทั้งได้สำรวจอาคารสำนักงานให้เช่าจำนวน 2 แห่ง ดังนี้  (1) 



๖ 
 

อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์  ถ.นเรศ  ต.สุริยวงศ์  อ.บางรัก กทม. โดยมีอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 420 บาท 
(ของเอกชน) (2) อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. โดยมีอัตราค่าเช่า 
ตารางเมตรละ 450 บาท (ของเอกชน) พร้อมทั้งได้เตรียมการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าเช่าสำนักงาน 
   ที่ประชุมเสนอแนะว่า อาจสอบถามอาคาร SM TOWER ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท 
กทม. อัตราค่าเช่า ตารางเมตรละ 490 บาท ซึ่งเป็นอาคารที่มีความพร้อมทั้งการคมนาคม การบริโภค ความ
ปลอดภัย และอาคารที่จอดรถ สุดท้ายแล้วอาจจะต้องพิจารณาว่าสถานที่ตั้งของสำนักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ หรือย่านค้าขายหรือไม่ เนื่องจากมีราคาที่สูง ให้คำนึงถึง
ความสะดวก และราคาที่เหมาะสม  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 7/2563  
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2563   
  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นายเอกศักดิ์ คงตระกูล) ได้ให้ข้อสังเกตในวาระที่  
1.2.2 เรื่อง การรับทราบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ในหน้าที่ 15 
บรรทัดที่ 12 ข้อความว่า “สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรอนุปริญญา” ซึ่งอาจจะแย้งกับมติของ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีมติมอบอำนาจ
ให้สภาวิชาการสถาบัน เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่นำไป
จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชนแล้ว
ให้รายงานสภาสถาบันทราบต่อไป ดังนั้น สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีมติเห็นชอบหลักสูตร มิใช่
พิจารณากลั่นกรอง ดังนั้น ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนเขียนมติ
การอนุมัติหลักสูตรปริญญาของวิทยาลัยชุมชนให้ชัดเจน 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 
14 กรกฎาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานการดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมติสภาสถาบันต่อไป  
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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   

 

มติ ที่ประชุมมีมตริับทราบผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
วาระท่ี 3.2 เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

  สรุปเรื่อง 
  1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2563 ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนมีมติ ดังนี้ 

๑.๑ เห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 6 ข้อ และมอบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งดำเนินการตามมติสภาวิชาการ 

๑.๒ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกัน
คุณภาพในสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อออกแบบเกณฑ์และระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ให้
คณะอนุกรรมกรรมการฯ พิจารณาออกแบบระบบเกี่ยวกับอาจารย์พิเศษ ทั้งนิยาม คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์
มาตรฐานการทำงานด้วย 
 2. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื ่อทำหน้าที่พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับพันธกิจและหลักการการจัด
การศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3. คณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
การประเมินคุณภาพของรอบปีที่ผ่านมา มีการวางแผนการดำเนินงานและร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน สรุปได้ดังนี้ 
  ๓.๑ รอบการปรับปรุงหลักสูตร 

ฝ่ายเลขานุการได้เสนอข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 “การนับจำนวนปีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระยะเวลา 
5 ปี ให้พิจารณาจากปี พ.ศ. ที่หลักสูตรนำไปใช้งาน ไม่ใช่การปรับปรุงหลักสูตรกลาง” และที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบ 

 
 



๘ 
 

๓.๒ นิยามอาจารย์ประจำหลักสูตร 
นิยามศัพท์ที่กำหนดในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัย

ชุมชนและข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ.2558 ที่
กำหนดคุณสมบัติและกระบวนพิจารณากลั่นกรอง ประเมินสมรรถนะและการคัดเลือกผู้สอนพิเศษ โดยให้มี
คณะกรรมการเพื่อให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบ 

๓.๓ การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ที่ประชุมได้พิจารณาจากเอกสารคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีการปรับปรุงนิยามศัพท์ เกณฑ์ระดับวิทยาลัยชุมชน
และระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการปรับปรุงเล็กน้อย 

๓.๔ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ควรเสนอคณะอนุกรรมการฯ และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง เพ่ือ

รับฟังความคิดเห็นของวิทยาลัยชุมชนและเสนอสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป และควรมีการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นและเพื่อรองรับการประเมินในปีนี้ ทั้งนี้ ควรสนับสนุนบุคลากร
ของวิทยาลัยชุมชนในการทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพฯ เพราะมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชน 

4. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2563 ที ่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๔.๑ การปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคราวนี้ เป็นการเพิ่มเติม  
และการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจนและครอบคลุมพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนที่เน้นชุมชนและคุณค่าทาง
วัฒนธรรม 

๔.๒ วิทยาลัยชุมชนมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจำของวิทยาลัยชุมชน 
ที่มีจำนวนน้อย ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนจึงบริหารหลักสูตรอนุปริญญาโดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากคนในพ้ืนที่ 
มาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จึงอนุโลมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 3 คน อย่างน้อยควรเป็นอาจารย์
ประจำของวิทยาลัยชุมชน จำนวน 1 คน เพื่อตามกำกับการบริหารหลักสูตร 

๔.๓ การทำสัญญาจ้างควรหารือฝ่ายกฎหมายให้พิจารณาข้อความให้ถูกต้องตาม
หลักการในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรเพราะการทำสัญญาจ้างต้องมีการจ่ายค่าตอบแทน แต่ถ้า
วิทยาลัยชุมชนมีเครือข่ายความช่วยเหลือจากชุมชน เข้ามาช่วยโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอาจทำเป็นหนังสือ
ตกลงการปฏิบัติงาน 

๔.๔ สถาบันฯ ควรจัดทำรายนามคณะกรรมการเพ่ือเสนอสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนพิจารณา โดยควรมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประเมินก่อนการประเมินจริง และควรมีการอบรมผู้
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากข้ึน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพในรอบปีนี้  

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้อภิปรายประเด็นที่เสนอให้ปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วเห็นด้วยกับประเด็นท่ีปรับปรุง โดยมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ิมเติม พอสรุปได้ดังนี้ 
 1. อาจารย์ประจำหลักสูตร เนื ่องจากวิทยาลัยชุมชนมีข้อจำกัดเรื ่องบุคลากรที ่เป็น
ข้าราชการประจำมีจำนวนน้อย และถึงแม้ว่าสภาสถาบันจะเห็นชอบการปรับปรุงเกณฑ์ตามแนวทางที่เสนอ
แล้วก็ตาม แต่อาจจะไม่มีความยั่งยืน เพราะในแต่ละช่วงเวลาของการบริหารจัดการ อาจสร้างเครือข่าย



๙ 
 

บุคลากรทีม่ีความเชี่ยวชาญมาเป็นอาสาสมัครที่มาทำหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ประชุมจึงมีข้อสังเกตว่า ขัอจำกัดดังกล่าว ทำให้วิทยาลัยชุมชนยังคงต้องเผชิญ
กับปัญหาที่จะเพิ่มหรือขยายการเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ เพราะบุคลากรประจำที่มีอยู่ปัจจุบันไม่เอื้อต่อความ
ต้องการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ จึงเสนอแนะสถาบันวิทยาลัยชุมชนดังนี้คือ (1) การรับฟังความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากวิทยาลัยชุมชนว่า มีข้อเสนอที่จะแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ได้อย่างไรในระยะยาว (2) 
แนวทางที่สามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อเป็นค่าตอบแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร (3) การทำงานร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2. ที่ประชุมเสนอแนะว่า คำว่า “ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษา
และโอกาสในการแข่งขัน” ยังคงมีความจำเป็นที่ควรคงไว้เพ่ือความชัดเจน โดยให้เหตุผลสนับสนุนว่า (1) ความ
คุ้มค่า ครอบคลุมด้านต้นทุนการผลิตด้านการบริหารจัดการ บุคลากรและค่าใช้จ่ายรายหัว (2) ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชน ควรวัดจากการทีผู่้สำเร็จการศึกษาสามารถไปทำงานในชุมชนแล้วเกิดคุณค่าต่อ
ชุมชน 

๓. ควรกำหนดทักษะ สมรรถนะที่พึ่งมีในศตวรรษที่ 21 - ๒๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 
เช่น ทักษะด้านดิจิทัล ให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานได้จริง  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนตามท่ีเสนอ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการต่อไป  
 
  ก่อนการพิจารณาวาระที่ 3.3 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย 
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ และนายเอกศักดิ์ คงตระกูล) ได้ขอออกจากห้องประชุม เนื่องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
วาระท่ี 3.3 เร ื ่อง การให้ความเห็นชอบรายชื ่อผู ้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน 
                                  ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
 

  สรุปเรื่อง 
1. ตามท่ีกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของจากบุคคลภายนอกสถาบัน จำนวน 7 ราย 

ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหาตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องนั้น 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน ดังนี้ 

 2.1 จัดทำประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่ 
อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธ ีการได้มาซึ ่งกรรมการสภาสถาบันผู ้ทรงคุณวุฒิจาก

บุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  
2.2 กำหนดให้ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 ให้มีการรับ

สมัครและการเสนอชื่อจาก  



๑๐ 
 

(1) วิทยาลัยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผ่านความเห็นชอบของ 
สภาวิทยาลัย เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
ได้วิทยาลัยละไม่เกินจำนวนเจ็ดรายชื่อ  

 (2) สำนักงานสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร เสนอรายชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ได้ไม่เกินจำนวนเจ็ดรายชื่อ 

3. สำนักงานสถาบันจัดให้มีการประชุมนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันโดย
ตำแหน่ง และกรรมการสภาสถาบันซึ ่งเลือกจากผู ้แทนภาคเอกชน ผู ้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู ้แทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ เพ่ือเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
จำนวนเจ็ดรายชื่อ ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. และจะเสนอสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

๔. ที่ประชุมตามข้อ ๓ ได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ องค์ประกอบของผู้มาประชุม ประกอบด้วย 
  (๑) นายกสภาสถาบัน 
  (๒) กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถาบัน 
  (๓) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ นายธนภณ วัฒ
นกุล และนายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา 
  (๔) กรรมการสภาสถาบันผู ้แทนประธานสภาวิทยาลัย ได้แก่ นางสุมามาลย์  
วิวรรธนดิฐกุล 
  (๕) กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้แก่ นายยุทธนา พรหมณี 
  (๖) กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้สอนประจำ ได้แก่ นายทิวากร เหล่าลือชา และ
นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ 
จึงครบองค์ประกอบ และครบองค์ประชุมจาก ๑2 คน มาประชุม 10 คน 
 ๔.๒ การคัดเลือก 
  (๑) ที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อและเข้ารับ 
การสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน เห็นชอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
32 ราย ตามท่ีสำนักงานสถาบันเสนอ 
  (๒) ที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติความใน มาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดว่าผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันต้องมาจากผู ้มี
ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับองค์กรชุมชน หรือมีความรู้เชี่ยวชาญในด้านเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือสาขาอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
สถาบัน พ.ศ. ๒๕63 
  (๓) ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
สถาบันโดยวิธีแบบเปิดเผย และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
สถาบัน จำนวนเจ็ดรายชื่อ โดยเรียงตามลำดับอักษร ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  
 



๑๑ 
 

(3.1) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  
(3.2) รองศาสตราจารย์นินนาท โอฬารวรวุฒิ  
(3.3) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  
(3.4) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  
(3.5) นายศิริชัย สาครรัตนกุล  
(3.6) นางสีลาภรณ์ บัวสาย  
(3.7) นายเอกศักดิ์ คงตระกูล 

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบันทั้งเจ็ดรายชื่อแล้ว เป็นผู้ที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสถาบันวิทยลัยชุมชน  
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
พ.ศ. 2563 ทั้งนี้มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเชิญ ดร.ชุมพล พรประภา และ รองศาสตราจารย์เปรื่อง  
กิจรัตน์ภร เป็นที่ปรึกษาสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
    
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกสถาบัน จำนวนเจ็ดรายชื่อ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  
2. รองศาสตราจารย์นินนาท โอฬารวรวุฒิ  
3. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  
4. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  
5. นายศิริชัย สาครรัตนกุล  
6. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  
7. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
 
 หลังจากวาระที่ 3.3 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย นายแพทย์
พิเชฐ บัญญัติ และนายเอกศักดิ์ คงตระกูล) ได้เข้าร่วมการประชุมในวาระต่อไป 
 
วาระท่ี 3.4 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
 

  สรุปเรื่อง 
1. ตามที่นายสุเมษ สายสูง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้ขอลาออกจาก

ตำแหน่งเพื่อใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถตลอดระยะเวลาที่ทำงานที่ผ่านมา เพื่อลงรับสมัครสรรหาเป็น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 

2. ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีดร.สีลาภรณ์ บัวสาย เป็นประธาน  

3. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งที่ 1/256๓  
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 256๓ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการรับสมัคร และเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ



๑๒ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งจากภาคเอกชน สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่ 

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน  -  วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
4. วิทยาลัยชุมชนน่านได้มีหนังสือที่อว 0610.20/288 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

ได้แจ้งว่าการรับสมัคร และการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งจากภาคเอกชน  
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลงครบกำหนดระยะเวลาแล้ว พบว่า ไม่มีผู้สมัครและผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ  

5. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลงแล้ว 
มีมติให้รายงานผลสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบว่า การสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แทนตำแหน่ง
ที่ว่างนั้น เมื่อครบเวลาการรับสมัครและเสนอชื่อแล้ว พบว่าไม่มีผู ้สมัครและผู้เสนอชื่อ จึงมีมติให้รายงานต่อ 
สภาสถาบันพิจารณาให้ดำเนินการอย่างไร โดยจะให้ดำเนินการสรรหาต่อ หรือให้ยุติการสรรหา และเนื่องจากตาม
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ 9 วรรคสอง กำหนดไว้ “ในกรณีที่กรรมการสภาวิทยาลัยตามข้อ 4 (1) และ 
(2) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอยู่ใน
ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  
จะไม่ดำเนินการให้มีผู ้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้” ขณะนี้สภาวิทยาลัยชุมชนน่านจะครบวาระในวันที ่ ๖ 
พฤศจิกายน ซึ่งเหลือระยะเวลา ๘๗ วัน  

กระบวนการ วันที่ ระยะเวลา 
ประกาศแต่งตั้งสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทั้งคณะ 7 พฤศจิกายน 2559 วาระ 4 ปี 

ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 6 พฤศจิกายน 2563 วาระ 4 ปี 
ดำเนินการสรรหาก่อน 120 วัน 9 กรกฎาคม 2563 120 วัน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสุเมษ สายสูง) ลาออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2563 

253 วัน 

แจ้งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือรับทราบ 
การลาออกและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ดำเนินสรรหาฯ 

ประชุมครั้งที่ 3/2563  
10 มีนาคม 2563 

241 วัน 

สภาวิทยาลัยชุมชนน่านเสนอชื่อ 
กรรมการสรรหาจำนวน 2 คน 

ประชุมครั้งพิเศษ /2563 
19 มีนาคม 2563 

232 วัน 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาฯ 

ประชุมครั้งที่ 4/2563 
21 เมษายน 2563 

199 วัน 

นายกลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสรรหาฯ 

8 พฤษภาคม 2563 182 วัน 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2563 
(เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด) 

16 มิถุนายน 2563 143 วัน 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2/2563 22 กรกฎาคม 2563 107 วัน 
รายงานผลให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

พิจารณา 
11 สิงหาคม 2563 87 วัน 



๑๓ 
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการสรรหาการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ของ
คณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว จึงให้ยุติการสรรหากรรมการสภาวิทยาลับชุมชนน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลงซึ่ง
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ 9 วรรคสอง กำหนดไว้ “ในกรณีที่กรรมการสภาวิทยาลัยตามข้อ 4 
(1) และ (2) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่ง
ตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่ง เหลืออยู่น้อยกว่า 
เก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้” ขณะนี้สภาวิทยาลัยชุมชนน่านจะครบวาระในวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ซึ่งเหลือระยะเวลา ๘๗ วัน ประกอบกับขณะนี้สภาสถาบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนน่านทั้งคณะและอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้ว 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. รับทราบรายงานผลของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  
๒. เห็นชอบให้ยุติการสรรหากรรมการสภาวิทยาลับชุมชนน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลงซึ่ง

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘   
 
วาระท่ี 3.5 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
 

  สรุปเรื่อง 
1. ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๒๓/๒๕๕9 ลงวันที่ 1๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

แต่งตั้งให้ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1๘ สิงหาคม 
๒๕๕9 โดยจะครบกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วขอเรียนว่า  เนื ่องจากขณะนี้อยู ่ระหว่างการ
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนั้น 
ในระหว่างการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ซึ ่งจะต้องมีผู ้บริหารกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแพร่อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรแต่งตั้งให้ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย เป็ นผู้รักษา
ราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตามความใน ข้อ ๖ วรรคสอง แห่งข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทนผู ้อำนวยการสถาบัน และ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จนกว่าการดำเนินการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่แล้วเสร็จ 
 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จนกว่าการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชมุชน
แพร่แล้วเสร็จ  
 
 
 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  เรื่อง การสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนตาก อุทัยธานี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร ตราด และ 
                             สงขลาทั้งคณะ 
 สรุปเรื่อง 

1. ตามประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง 
แต่งตั้งประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก อุทัยธานี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร ตราด 
และสงขลา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

2. ในการนี้ สภาวิทยาลัยชุมชนตาก อุทัยธานี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร ตราด และสงขลา ทั้ง
คณะเหลือเวลาการดำรงตำแหน่งอีก 123 วัน จะครบวาระ ๔ ปี (ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563) และตามความ
ในข้อ 7 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยหรือ
ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้สภาสถาบันแต่งตั้ง 
“คณะกรรมการสรรหา” ...”ดังนั้น จึงเห็นควรมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือดำเนินการสรรหาฯ ตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องต่อไป   

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

๓.๑ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย 
จำนวนหนึ่งคน เป็นประธาน 

๓.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนเลือก จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน 
เป็นกรรมการ 

๓.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน          
ที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

๓.๔ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๔. ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณา

เสนอรายชื่อในการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามองค์ประกอบข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๓ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมขน
ดำเนินการให้ได้มาในองค์ประกอบที่ ๑.๒  
 

 การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนตาก อุทัยธานี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร ตราด 

และสงขลาทั้งคณะดังนี้ 
1. เสนอชื่อประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก อุทัยธานี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร 

ตราด และสงขลาทั้งคณะดังนี้  
 1.๑ กรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ)  เป็นประธานคณะกรรมการ 

สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนตาก   
 1.2 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัย
ชุมชนอุทัยธานี 



๑๕ 
 

 1.3  กรรมการสภาสถาบัน (ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) เป็นประธานคณะกรรมการ 
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
 1.4 กรรมการสภาสถาบัน (นายเอกศักดิ ์ คงตระกูล) เป็นประธานคณะกรรมการ 
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 1.5 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัย
ชุมชนตราด  
 1.6 กรรมการสภาสถาบัน (นายธนภณ วัฒนกุล) เป็นประธานคณะกรรมการ 
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯที่
สภาสถาบันแต่งตั้ง 
และมอบประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก อุทัยธานี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร และ
ตราด เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

 1. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนตาก อุทัยธานี บุรีรัมย์ 
สมุทรสาคร ตราด และสงขลาทั้งคณะ ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนตาก อุทัยธานี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร 
ตราด และสงขลาทั้งคณะ ดังนี้ 

 2.1 กรรมการสภาสถาบัน (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ)  เป็นประธานคณะกรรมการ 
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนตาก   
 2.2 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัย
ชุมชนอุทัยธานี 
 2.3 กรรมการสภาสถาบัน (ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) เป็นประธานคณะกรรมการ 
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
 2.4 กรรมการสภาสถาบัน (นายเอกศักดิ ์ คงตระกูล) เป็นประธานคณะกรรมการ 
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 2.5 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัย
ชุมชนตราด  
 2.6 กรรมการสภาสถาบัน (นายธนภณ วัฒนกุล) เป็นประธานคณะกรรมการ 
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯที่
สภาสถาบันแต่งตั้ง 
และมอบประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก อุทัยธานี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร และ
ตราด เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชน
เลือก จากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่
สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

 ๔. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่งต่อไป 
 



๑๖ 
 

วาระที่ 4.2  เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัย 
                             ชุมชนกรณีผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
 สรุปเรื่อง 

1. ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั ้งที ่ 9/2562 เมื ่อวันที ่ 10 
กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการครูของวิทยาลัยชุมชนน่านและตราด เพื่อเป็นผู้รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านและตราด กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหรือมีแต่  
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการรักษาราชการแทน 
และการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ขณะนี้วิทยาลัยชุมชน
น่านและตราด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อข้าราชการครูเพื่อเป็นผู้รักษาราชการแทนฯ ดังกล่าว 
และมีวิทยาลัยชุมชนตากขอแต่งตั ้งข้าราชการครูของวิทยาลัยชุมชนตากเพื ่อเป็นผู ้รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้  

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้ว จึงขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านและตราด และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนตาก กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตาม
ความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามลำดับดังนี้ 
 

รายช่ือที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เห็นชอบแต่งตั้ง (เดิม) 

รายช่ือที่ขอแต่งตั้งใหม่ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 
1. นางสาวทิพวรรณ สุขมี ตำแหน่งครู  
2. นายปิยะพล ทวีวรรณ ตำแหน่งครู  

 
1. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
๒. นายยุทธภูมิ สุประการ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
๓. นางโชติกา ณ หนองคาย ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
 

วิทยาลัยชุมชนตราด 
1. นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ ตำแหน่งครู 
2. นางสาวนิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษ์ ตำแหน่งครู 
3. นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ตำแหน่งครู 

 
1. นางสาวอำพร ไพฑูรย์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
2. นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
3. นางสาวนิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

วิทยาลัยชุมชนตาก 
เดิมไม่เคยเสนอแต่งตั้งไว ้

๑. นางเปรมจิต มอร์ซิง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
๒. นางวีระวรรณ เอ้ือจินดาพงศ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
๓. นายอนุชา มูลมัย ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
 

 
การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

วิทยาลัยชุมชนกรณีผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ของวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ตราด และตากแล้ว ซึ่งแต่งตั้งตามข้อ 6 วรรคสองแห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการรักษาราชการ
แทน และการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งให้



๑๗ 
 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบผู้รักษาราชการแทนทั้ง 9 ราย ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ครบถ้วนด้วย 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อข้าราชการครูของวิทยาลัยชุมชนน่านและตราด 
เพื่อเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านและตราด กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  
  ๒. เห็นชอบการขอแต่งตั้งข้าราชการครูของวิทยาลัยชุมชนตาก เพื่อเป็นผู้รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้  
  3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบผู ้ร ักษาราชการแทนทั้ง 9 ราย เป็นผู ้ที ่มี
คุณสมบัติตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ด้วย 
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำคำสั่งเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี 5.1  เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
   สรุปเรื่อง 

1. ด้วยมีผู ้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ ้น 646 คน ซึ ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน 
ได้พิจารณากลั่นกรอง พร้อมเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการสำเร็จการศึกษา และผ่านการกลั่นกรอง 
ตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชน แต่ละแห่งแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายของ
ทางราชการ จึงเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื ่อพิจารณาอนุมัต ิการให้อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 2. คณะอนุกรรมการกลั ่นกรองผู ้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของ
วิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั ้งที ่ 4/2563 เมื ่อวันที ่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณากลั ่นกรองและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมาย
ของทางราชการ จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญา
และประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน รายละเอียดดังนี้ 

1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  จำนวน  22  คน 
  1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 14 คน 
  1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  7 คน 
  1.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1 คน 

2. วิทยาลัยชุมชนตาก  จำนวน  36  คน 
   2.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  3 คน 

   2.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 คน 
   2.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 21 คน 

3. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  จำนวน  1  คน 
   3.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  1 คน 



๑๘ 
 

  4. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  จำนวน  7  คน 
    4.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  4 คน 
   4.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 1 คน 
   4.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
               สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (การนวดไทย)  2 คน 
  5. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  จำนวน  8  คน 
   5.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  8 คน 
  6. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  จำนวน  31  คน 
   6.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 12 คน 
   6.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 19 คน 
  7. วิทยาลัยชุมชนระนอง  จำนวน  35  คน 
   7.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  9 คน 
    7.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 19 คน 
   7.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  7 คน 
  8. วิทยาลัยชุมชนยะลา  จำนวน  218  คน 
  8.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 98 คน 
  8.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 35 คน 
  8.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  9 คน 
  8.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 13 คน 
    8.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 16 คน 
    8.6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 21 คน 
    8.7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  9 คน 
    8.8 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 17 คน 
  9. วิทยาลัยชุมชนสตูล  จำนวน  2  คน 
   9.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  1 คน 
   9.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 คน 

10. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  จำนวน  28  คน 
  10.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 16 คน 
   10.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 คน 
   10.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1 คน 
   11. วิทยาลัยชุมชนสงขลา  จำนวน  258  คน 
   11.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 98 คน 
   11.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 102 คน 
   11.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 39 คน 
   11.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 19 คน 

  
 
 



๑๙ 
 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะให้จัดทำกลุ่ม Learning Club ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนที่
สำเร็จการศึกษาแล้ว เพ่ือสะท้อนข้อมูล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
ไปแล้วนั้น ประกอบอาชีพอะไรบ้าง มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะด้านอะไรบ้าง เพื่อที่วิทยาลัยชุมชนจะได้
นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุง หรืออาจจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเสริมเติมความรู้ด้านต่าง ๆ เป็นต้น  
 นอกจากนี ้ การนำเสนอข้อมูลของนักศึกษาออกกลางคันในวาระ  ในกรณีนักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีนักศึกษาแรกเข้าจำนวน 121 คน ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวน 60 คน ควรชี้แจงเหตุผล และรายละเอียดที่ชัดเจน  
 
มติ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญา
และประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 4/2563 แก่ผู ้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 646 คน และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการออกหลักฐาน
การศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาต่อไป  
 
  ก่อนการพิจารณาวาระที่ 5.2 กรรมการสภาสถาบัน (นายทิวากร เหล่าลือชา) ได้ขอออก
จากห้องประชุม เนื่องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
วาระท่ี ๕.๒  เรื ่อง ขออนุมัติรายชื ่อผู ้ทรงคุณวุฒิเพื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการประเมินชุดที ่ ๑  
                               ของข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อเล ื ่อนเป็นว ิทยฐานะ  
                               ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (วาระลับ) 
 
 หลังจากวาระที่ 5.2  กรรมการสภาสถาบัน (นายทิวากร เหล่าลือชา) ได้เข้าร่วมการ
ประชุมในวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ในวันอังคารที่  8
กันยายน 256๓ เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ และประธานกล่าวขอบคุณ
กรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑7.3๐ น. 
 
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                                                                 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                                    นายเจริญชัย  วงษ์จินดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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