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รายงานการประชุม 

สภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 12/๒๕61 

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม ๒๕61 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ 

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

1. นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายถนอม อินทรกําเนิด  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
9. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

        (นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์) 
10. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

 (นางกนกพรรณ อ่อนนุช แทน) 
11. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

  (นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ แทน) 
12. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ    กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 
14. นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
15. นายอัศวยุช เทศอาเส็น  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา 
16. นายเจริญชัย วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
17. นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
18. นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
3. นายสุรพล โอภาสเสถียร   กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
 
 

 



๒ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล   กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายเดชา ดีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ์ุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. นายนําชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
10. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
11. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
13. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
14. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
15. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
16. นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์ สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
17. นายรัตตกูล เจริญเส็ง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
18. นายสดายุ ทองพรม สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วาระที่ 1.1.1  เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไข               
                              เพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
                              การทุจริต โดยใช้มาตรา 44 ยกเลิกผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง ไม่ต้องย่ืนบัญชี             
                             ทรัพย์สินและเปิดเผยตามมาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 
 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้หัวหน้า คสช. มีคําสั่งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต แจ้งถึงประเด็นประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนด
ตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ที่ กําหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานอ่ืนของรัฐทุกแห่ง ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ส่งผลให้การบริหารจัดการภายในหน่วยงานบางแห่งประสบปัญหา จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบจาก คสช. จึงมีคําสั่งดังต่อไปน้ี 

 



๓ 

 
1. ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” ในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.

ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปน้ี “ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง สําหรับข้าราชการพลเรือน และปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่า
ทัพ สําหรับข้าราชการทหาร และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปลัด กทม. กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่
ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่น
ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด  

2. ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช.พ.ศ. ๒๕๖๑  
“ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. น้ี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจในการตีความและวินิจฉยั 
ทั้งน้ีมติในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่  

3. ให้ยกเลิกข้อ 5 แห่ง ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่
ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช.  

4. เพ่ือประโยชน์ของการกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน 
ให้สํานักงาน ป.ป.ช. เร่งดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสียใหม่ให้ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งน้ี เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือ
ประกาศใช้ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.1.2  เรื่อง โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
จัดให้มีโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้
ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพช้ันสูง  
 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) ได้ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมว่า 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจโครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชีพช้ันสูง ให้แก่ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง โดยเชิญผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา (กสศ.) (นายสุภกร บัวสาย) มาให้รายละเอียดว่าขณะน้ีเป็นช่วงแรกที่เริ่มมีโครงการให้ทุนและ
จะทยอยเปิดโครงการทุนต่าง ๆออกมา โดยโครงการแรกเป็นโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ซึ่ง
สถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. สถานภาพ เป็นโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่จัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาสายอาชีพ 

2. สาขาวิชาชีพ เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งมีประวัติที่แสดงถึงศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาอย่างน้อยหน่ึงสาขา ดังต่อไปน้ี 



๔ 

 
  (1) สาขาที่ เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ๔.๐  

เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสส์อัจริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น 

  (2) สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ ในท้องถิ่นหรือจังหวัดที่สถาบันการศึกษาต้ังอยู่ 
  (3) สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
3. ความพร้อม เป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ ความพร้อมด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์และ

ความเช่ียวชาญของบุคลากรผู้สอน  
4. ระบบทวิภาคี เป็นสภาบันการศึกษาที่มีระบบทวิภาคที่มีคุณภาพ โดยมีระบบ 

การบริหารจัดการที่สนับสนุนและเอ้ือให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง  
การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับสถานประกอบการ ระบบการนิเทศของอาจารย์ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของการทํา
ทวิภาคี ระบบครูฝึกที่ผ่านการอบรมหหหลักสูตรครูฝึกในสถานประกอบการ 

 ดังน้ัน ตามคุณสมบัติดังกล่าว วิทยาลัยชุมชนสามารถเข้าร่วมเสนอโครงการที่แสดงแนวคิด 
และวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยย่ืน Proposal ผ่านระบบออนไลน์ www.EFF.or.th ระหว่างวันที่ 15 – 
28 ธันวาคม 2561 จึงเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเชิญกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงของ
วิทยาลัยชุมชน ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ก่อนเสนอให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาพิจารณา
ตามข้ันตอนต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเชิญกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงของวิทยาลัยชุมชน 
ก่อนเสนอให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาพิจารณาต่อไป 
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.2.1  เรื่อง  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่ 
                              โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา (นางอรสา ภาววิมล) 
 

   - ขอถอนวาระ - 
 
วาระที่ 1.2.2  เ รื่ อ ง  รายงานภาระงานและ กิ จกรรมของสถาบั น วิ ทยาลั ยชุ มชนในช่ วง 
                                  เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 
 

 สรปุเรื่อง 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในช่วง

เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการโครงการประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 1 “สถาบันวิทยาลัยชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมอย่างย่ังยืน” เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นเวทีนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้รวมท้ังสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัย และกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมวิจัย ตลอดจนพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไปมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 160 คน  



๕ 

 
2. สถาบันฯ นําคณะผู้แทนสํานักงบประมาณตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามพันธกิจของ

วิทยาลัยชุมชนตราด ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 ได้แก่ 
2.1 ด้านการจัดการศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
2.2 ด้านบริการวิชาการ ในหลักสูตรฝึกอบรม การทําตระกร้าและที่แขวนมาคราเม่ 

และโครงการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว 
2.3 ด้านการวิจัย ในหัวข้อ การศึกษารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบ 

ครบวงจร เรื่อง นํ้าเคยหวาน และน้ําซอสข้าวคลุกกะปิ 
3. สถาบันฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ

พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online เมื่อวันที่ 1 – 2 
พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชน สามารถจัดทําข้อมูล
หลักสูตรอนุปริญญา เข้าสู่ระบบสารสนเทศ CHE Curriculum Online เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา สามารถดําเนินการส่งข้อมูลให้กับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพิจารณารับรองคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาและ
กําหนดอัตราเงินเดือนต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 45 คน 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 1.2.3  เรื่อง การรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

  สรุปเรื่อง 
1. ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นายอุดร ตันติสุนทร ดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

2. เน่ืองจาก นายอุดร ตันติสุนทร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ขอลาออกจาก
ตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเชิญ นายอุดร ตันติสุนทร เป็นที่ปรึกษา
ในเรื่องที่เก่ียวกับท้องถิ่นและวิทยาลัยชุมชนตาก และดําเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ตําแหน่งที่ว่างลง 
 
วาระที่ 1.2.4  เรื่อง การรับทราบการลาออกจากตําแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และยโสธร 
 

 สรุปเรื่อง 
1. ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งต้ังประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ตามประกาศ 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แต่งต้ังประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา  
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แต่งต้ังประธานสภา
วิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561  



๖ 

 
2. เน่ืองจาก นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ขอลาออกจาก

ตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และนางประภาสี สุฉันทบุตร ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เน่ืองจากมีความประสงค์จะสมัครสมาชิก
วุฒิสภา 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการสรรหากรรมการ 
สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และยโสธร แทนตําแหน่งที่ว่างลงต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 
พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 11/2561  
  
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัย ชุมชน  ไ ด้มีการประชุมพิจารณาและมีมติ เ ก่ียวกับ 
การดําเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

      หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) เพื่อดําเนินโครงการความร่วมมือจัดต้ังสถานีวิจัย 
      และบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร   

 

  สรุปเรื่อง 
สืบเน่ืองจากการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2561 ได้พิจารณาเรื่องการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ( วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) เพ่ือดําเนินโครงการความร่วมมือจัดต้ังสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ชัดเจน
ในข้อกฎหมายเก่ียวกับผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิในพ้ืนที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ) และผู้มีอํานาจให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้มหาวิทยาลัย
นเรศวรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในการดําเนินโครงการความร่วมมือจัดต้ังสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรม
เกษตรเป็นไปอย่างรอบคอบ เสนอที่ประชุมต่อไป น้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีการดําเนินการและนําเสนอ
ต่อที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 
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1. ประเด็นข้อกฎหมายเกีย่วกับผูถื้อครองกรรมสิทธิ์ในพืน้ทีข่องสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

(วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) และผู้มีอํานาจให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว  
1.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ผู้มีอํานาจให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายหลังที่โอน

เปลี่ยนช่ือผู้ถือกรรมสิทธ์ิโฉนดตราจองที่ดินให้กระทรวงการคลัง (เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา) เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธ์ิ และนําส่งสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่พิจิตร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 แล้ว สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่
จังหวัดพิจิตร ได้จดทะเบียนให้วิทยาลัย (โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ต้ังแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 
และเมื่อพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ตามความนัยมาตรา 5 สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ดังน้ัน ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ฐานะนิติบุคคล คือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร)  

1.2 ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 27 อํานาจหน้าที่
ของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ข้อ (3) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของ
สถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน ดังน้ัน  
การใช้อํานาจการอนุญาตหรือไม่อนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
โดยขอรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
  2. สาระสําคัญของข้อเสนอโครงการความร่วมมือจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการ
ด้านนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และรายละเอียดเพิ่มเติม 
  2.1 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีหนังสือที่ ศธ 0527/17616 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2561 เพ่ือยืนยันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และขอส่งข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นแนวทางการดําเนินงาน และ 
ผลที่คาดว่าชุมชนและประชาชนจะได้รับจากการดําเนินโครงการความร่วมมือจัดต้ังสถานีวิจัยและบริการ
วิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร นําเสนอที่ประชุมประกอบการพิจารณาต่อไป 
  2.2 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนําเสนอสาระโดย
สรุปของโครงการฯ ต่อที่ประชุมพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการดําเนินโครงการ รูปแบบโครงการ กรอบภารกิจในการดําเนินโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ  
แนวทางการดําเนินงาน และผลที่คาดว่าชุมชนและประชาชนจะได้รับ  
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สรุปข้อคิดเห็นเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

3.1 ภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดพิจิตร จากการประชุมหารือระหว่างผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร นายอําเภอทับคล้อ ผู้แทนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และภาคประชาชน 
เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนที่ที่อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วเห็นพ้องต้องกัน
ถึงแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ โดยความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และมหาวิทยาลัย
นเรศวร  

3.2 สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จากการประสานงานร่วมระหว่างวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
และมหาวิทยาลัยนเรศวรในการจัดทําโครงการความร่วมมือฯ โดยขอใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับบริจาคที่อยู่ใน
ความดูแลของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร น้ัน วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้นําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตรแล้ว โดยที่ประชุมเห็นด้วยและไม่ขัดข้องที่จะให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าว  
และเสนอแนะให้วิทยาลัยชุมชนพิจิตรเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดําเนินการในลักษณะของการจัดทําเป็น
บันทึกข้อตกลงในการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีเง่ือนไขว่า 
ภายในระยะเวลา 2 ปี หากมหาวิทยาลัยนเรศวรยังไม่มีการดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
จะขอให้คืนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลยัชุมชนพิจิตร)  



๘ 

 
3.3 มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอโครงการความร่วมมือจัดต้ังสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ที่จะขอใช้ประโยชน์ที่ดินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) จํานวน 
300 ไร่ เป็นระยะเวลา 30 ปี เสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

4. ข้อพิจารณาเบื้องต้นของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
4.1 การดําเนินโครงการความร่วมมือจัดต้ังสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้าน

นวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร หากมีการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รูปแบบ และกรอบ
ภารกิจของโครงการ จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในชุมชนอําเภอทับคล้อ และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่อําเภอ
ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ตลอดจนสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป  

4.2 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ มีความเห็นว่า ควรเป็นไปตามความเห็นของ 
ผลการประชุมหารือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร นายอําเภอทับคล้อ ผู้แทนวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร และภาคประชาชน คือ 20 ปี และประเมินผลโครงการประกอบการพิจารณาการขยายระยะเวลา
ใช้ประโยชน์ที่ดินต่อไป โดยมีเง่ือนไขตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเสนอ คือ ภายในระยะเวลา 2 ปี หาก
มหาวิทยาลัยนเรศวรยังไม่มีการดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จะขอให้คืนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร) 

4.3 ที่ดินที่มหาวิทยาลัยนเรศวรขอใช้ประโยชน์ จํานวน 300 ไร่ เพ่ือจัดต้ังสถานีวิจัย
และบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร มีแนวทางการแบ่งการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ไว้ 2 แนวทาง คือ  

 (๑) แนวทางที่ 1 พ้ืนที่ 300 ไร่ (โดยประมาณ) แปลงที่ 1 (แปลงที่ติดต่อกับพ้ืนที่
ที่ต้ังอําเภอทับคล้อ 87 ไร่ รวมกับด้านซ้าย (หันหน้าไปทางถนนหลัก) ของแปลงที่ 2 อีกส่วนหน่ึง เป็นที่ดินที่เป็น
พ้ืนที่แปลงนา และอ่างเก็บนํ้าและแหล่งนํ้าเดิม ซึ่งเมื่อแบ่งพ้ืนที่แล้ว พ้ืนที่ที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรใช้ประโยชน์
ยังคงมีพ้ืนที่ติดต่อตลอดกันทั้งแปลง ต้ังอยู่ในตําบลเดียวกันคือ ตําบลทับคล้อ  

 (๒) แนวทางที่ 2 พ้ืนที่ 300 ไร่ (โดยประมาณ) แปลงที่ 2 (แปลงที่ติดต่อกับ
พ้ืนที่ที่ต้ังวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ เป็นที่ดินที่เป็นพ้ืนที่แปลงนาเพ่ือการเกษตรกรรม  
และปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกรในชุมชน จํานวน 13 ครัวเรือน ที่เป็นคนด้ังเดิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ 
ดังน้ัน หากมีการจัดต้ังสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตรแล้ว เกษตรกรในชุมชนกลุ่มน้ีจะต้องเป็นผู้
ได้รับประโยชน์จากการดําเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเมื่อ
แบ่งพ้ืนที่แล้ว พ้ืนที่ที่วิทยาลัยชุมชนใช้ประโยชน์จะแบ่งออกเป็น 2 แปลง ต้ังอยู่ใน 2 ตําบลคือ ทับคล้อ กับเขา
ทราย โดยมีที่ต้ังโครงการของมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ระหว่างพ้ืนที่ 2 แปลงดังกล่าว  
 

การพจิารณา 
  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายให้ข้อคิดเห็น/เสนอต่อการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สรุปได้ดังน้ี 
  1. ข้อเสนอโครงการความร่วมมือเป็นเรื่องที่ดี แต่ยังไม่เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย
ของโครงการที่มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อคนพิจิตรอย่างไร แหล่งที่มาของงบประมาณ ข้อคิดเห็นของวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตรที่มีต่อการดําเนินโครงการ และควรมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความย่ังยืนของความร่วมมือใน 
การทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  2. ดังน้ัน เพ่ือให้การพิจารณาการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) เกิดความรอบคอบและเป็นประโยชนอย่างย่ังยืนต่อ



๙ 

 
ประชาชนจังหวัดพิจิตรอย่างแท้จริง ขอมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาความเป็นไป
ได้ในรายละเอียดของข้อเสนอโครงการความร่วมมือจัดต้ังสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร 
โดยให้มีการทํางานร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันวิทยาลัยชุมชน และจังหวัดพิจิตร และมอบหมาย
ให้นายถนอม อินทรกําเนิด เป็นประธานคณะทํางาน และนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ ร่วมเป็นคณะทํางาน 
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
1. รับทราบการเสนอโครงการความร่วมมือจัดต้ังสถานีวิจัยและบริการวิชาการ 

ด้านนวัตกรรมเกษตรที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในรายละเอียด
ข้อเสนอโครงการความร่วมมือจัดต้ังสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร โดยศึกษาข้อมูล และ
รายละเอียดร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ให้มีการทํางานร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
จังหวัดพิจิตร โดยมอบหมายให้นายถนอม อินทรกําเนิด เป็นประธานคณะทํางาน และนายพงษ์เดช  
ศรีวชิรประดิษฐ์ ร่วมเป็นคณะทํางาน   
 
วาระที่ 3.3 เรื่อง รายงานการไปศึกษาดูงานระบบของสาํนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.) 
 สรปุเรื่อง 

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามประเด็นเชิงนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ โดยในระยะเร่งด่วนให้วิทยาลัยชุมชนปรับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และให้ศึกษาและกําหนดเน้ือหาความเหมาะสมในการผลิตสื่อและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน และกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) และรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.๓) น้ัน  
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ไปศึกษาดูงานระบบของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชนและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ในวิทยาลัย
ชุมชน ซึ่งมีนายศักด์ิ เสกขุนทด เป็นผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และเป็นอนุกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย คณะทํางานฯ ขอสรุปสาระสําคัญที่ได้ศึกษาดูงาน ดังน้ี 
  2.1 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) (องค์การมหาชน) ให้บริการระบบที่สนับสนุน 
การทํางานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้บริการระบบสนับสนุนการทํางานหลักดังน้ี 

(1) ระบบ Mail Go Thai เป็นระบบ E-Mail ที่ให้บริการสําหรับการติดต่อประสานงาน
ส่งเอกสารของหน่วยงานภาครัฐ 

(2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบสนับสนุนการบริหารงานเอกสาร 
เริ่มต้ังแต่กระบวนการส่ง การรับ การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย เป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

(3) ระบบ G-Cloud เป็นระบบการให้บริการในการเก็บ Software, Data รวมถึง 
การ Back Up ไว้บนอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลาจากระยะไกล 

(4) ระบบการเช่ือมต่อฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 



๑๐ 

 
 3. คณะทํางานฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาข้อมูลที่ได้ไป
ศึกษาดูงานระบบจากสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยได้สรุปแนวทางการดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 

ระบบสารสนเทศจาก
สํานักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล 

ระบบสารสนเทศ
ของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน

ข้อเสนอแนะ 

๑. ระบบฐานขอ้มูล
ทะเบียนราษฎร์ของ
กรมการปกครอง 

ไม่ม ี ขอ ใ ช้ บ ริ ก า ร  GDX Platform เ พ่ื อ ป รั บป รุ ง ร ะบบ
สารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้เช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

๒. บริการ Mail Go Thai 
Platform เพ่ือใช้บริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

ปัจจุบันใช้งาน 
Zimbra 

ปัจจุบันสถาบันวิทยาลัยชุมชนใช้ระบบ e-Mail เป็น 
Freeware อยู่แล้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีการใช้บริการ 
e-Mail ภายใต้ Domain name ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน คือ bcca.go.th และได้มีการจดทะเบียน Domain 
name ใหม่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็น iccs.ac.th 
เ พ่ื อ ข อ ใ ช้ บ ริ ก า ร ข อ ง  G Suite ขอ ง  Google ใ น
การสนับสนุนการทํางานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ
การเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนในอนาคต 

๓. บริการ e-Saraban 
Platform ระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่ม ี จากการศึกษาดูงาน สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมี
การนําเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ทําให้เกิดความไม่
ชัดเจน คณะทํางานฯ จึงมีความเห็นว่า ควรติดต่อ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือศึกษาดูงานเก่ียวกับ
การให้บริการระบบ e-Saraban ของสํานักงานพัฒนา
รั ฐบาลดิจิทัล อีกครั้ ง เ พ่ือศึกษาดู ว่า  เหมาะสมกับ
การทํางานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือไม่ 

 
ประเดน็ข้อคดิเห็น/เสนอแนะ 
กรรมการสภาสถาบัน (รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา) ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า คณะ

อนุกรรมการฯ ได้มีการสํารวจโครงสร้างพ้ืนฐาน ( Infrastructure) มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี  
จึงจําเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  
ส่วนระบบการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ใช้ระบบ G-Cloud  ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  

นอกจากน้ี สพร. มีระบบสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐหลายระบบ คณะทํางานจึง
ได้ประชุมและเห็นว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความต้องการที่จะขอรับการสนับสนุนจาก สพร. ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ การใช้บริการ e-mail ภายใต้ domain 
name และการใช้บริการระบบ e-saraban ซึ่ง สพร. ยินดีสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจากข้อมูลดังกล่าว
คณะทํางานมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้งระบบ โดยมี 3 กลยุทธ์หลัก คือ 

 



๑๑ 

 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน Infrastructure  
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศในการทํางานซึ่งเรามีอยู่แล้ว เช่น ระบบงานทะเบียน 

ระบบแผน 
 ๓. การจัดทําระบบ e-learning เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องผู้เรียนลดลง และการออกกลางคัน 
และในเบ้ืองต้นคณะทํางานได้กําหนดกลยุทธ์ย่อย 4 กลยุทธ์ คือ 
  (๑) การพัฒนา e-learning ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
  (๒) การพัฒนา e-learning ในรายวิชาบังคับหรือเฉพาะในแต่ละสาขาวิชา 
  (๓) องค์ความรู้ชุมชน อาจจะเป็นในลักษณะของยูทูป หรือการทํางานของชุมชนที่เรา
มีข้อมูลชุมชนในเรื่องที่เราทําองค์ความรู้ต่าง ๆ project-based 
  (๔) e-learning ของการฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
 ดังน้ัน เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และให้
วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งพิจารณาจัดสรรเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนหน่ึงมาใช้ในการดําเนินการ
ปรับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งล้าสมัยของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้มีความพร้อมในอันที่จะ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ และให้ทบทวนและชะลอโครงการท่ีกําลังดําเนินการกับ
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อนและสูญเปล่าด้านงบประมาณ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 3.4 เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม) 
   สรุปเรื่อง 
 

  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีคําสั่งที่ 59/2561 ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 
เป็นประธาน  
  ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เห็นควรเสนอเพ่ิมผู้อํานวยการกองแผนงานและงบประมาณ เป็นอนุกรรมการ 

 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบเพ่ิมผู้อํานวยการกองแผนงานและงบประมาณ เป็นอนุกรรมการ 
 
วาระที่ 3.5  เรื่อง การขอขยายการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
  สรุปเรื่อง 
 

 ๑. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ 37/๒๕61 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕61 
แต่งต้ังให้ นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสด์ิ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ต้ังแต่วันที่ 19 เมษายน 
๒๕61 ซึ่งครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวันในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 256๑  

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ 5๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ซึ่งตามความ
ในข้อ 1.3 แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ให้คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการ



๑๒ 

 
ประเมินให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน คือวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

๓. เน่ืองจากคณะกรรมการแต่ละท่านมีภารกิจจํานวนมาก จึงไม่สามารถดําเนินการ
ประเมินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕61 เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61 จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ครั้งที่ 1 เป็นเวลา 30 วัน คือ ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2561 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖๑  
 4. ขณะนี้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร (นางประภาศรี สุฉันทบุตร) ได้มีหนังสือขอ
ลาออกจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 จึงทําให้เหลือคณะกรรมการ จํานวน ๔ คน และ
กรรมการแต่ละคนมีภาระกิจจํานวนมาก จึงทําให้ยังไม่สามารถนัดเพ่ือกําหนดวันประชุมให้ตรงกันได้ ดังน้ัน 
เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขยายระยะเวลาการประเมินครั้งที่ ๒ เป็นเวลา 30 วัน คือ 
ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 1๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขยายเวลาการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร ครั้ งที่ ๒ เ ป็นเวลา 30 วัน คือ ต้ังแต่ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่  
1๒ มกราคม ๒๕๖๒  
 
วาระที่ 3.๖  เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา  

(วาระลับ) 
 
วาระที่ 3.๗  เรื่อง รายงานการสืบหาข้อเท็จจริงของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

  - เลื่อนการพิจารณา – 
 
วาระที่ 4.2  เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 สรปุเรื่อง 
๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดแนวทางดําเนินการและจัดทําระบบ

ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา CHE QA Online เพ่ือให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาบันทึกผลการดําเนินงานและข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
สถานศึกษาในการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจําปี ซึ่งต้องรายงานต้นสังกัดภายใน ๑๒๐ วัน
หลังจากสิ้นปีการศึกษา (ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ) และหน่วยงานต้นสังกัดจะนําผลการรายงานมาใช้
ในการการบริหารจัดการ และรายงานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกองทุนกู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) 



๑๓ 

 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน 9 องค์ประกอบ ๑๘ ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีของ สมศ. ๑๒ ตัวบ่งช้ี รวม ๓๐ ตัวบ่งช้ี  
ซึ่งจะครอบคลุมปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยวิทยาลัยชุมชนใช้เกณฑ์น้ีมา ๔ รอบ 
ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2557 – 2560)   จึงได้ปรับปรุงเกณฑ์และรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือการกํากับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาภายใต้หลักการและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องด้านมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน สังคมและสามารถตรวจสอบได้ 
 3.  สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2560 มีมติเห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประกอบผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ตามหลักการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 4. คณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนได้มีการประชุมมาแล้ว ๕ ครั้ง โดยที่ประชุมมีมติในภาพรวมให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยชุมชนและระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ส่วนการกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินจะเสนอสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

5. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่ ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี  
 5.1 การประกันคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยได้กําหนดตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ที่กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการตามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็น
ระดับคุณภาพที่สูงเกินกว่าภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 
 5.2 การกําหนดตัวบ่งช้ีการทําวิจัยของวิทยาลัยชุมชนควรสอดคล้องกับภารกิจและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานวิจัยที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 5.3 ควรกําหนดตัวบ่งช้ีด้านการวิจัยตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) กําหนดว่าคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนําเสนอผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิของชุมชน คือ การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นพันธกิจหน่ึงที่มีความสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จสามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
ภายใต้บริบทของวิทยาลัยชุมชน 

5.4 การกําหนดตัวบ่งช้ีระดับสถาบันควรเป็นไปตามภารกิจของสถาบันที่ทําหน้าที่
ส่งเสริมและการกํากับการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน มิใช่เป็นการรวบรวมผลการดําเนินงานจากวิทยาลัย
ชุมชนเพียงอย่างเดียว 
 6. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม 2561  ได้มีมติเห็นชอบและให้ดําเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว 
 
 



๑๔ 

 
 การพจิารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาการพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตาม
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรทบทวนการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานของคุณสมบัติ
ผู้สอนประจํา ในประเด็นคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนให้มีความยืดหยุ่นไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ มีประสบการณ์ ที่เหมาะกับหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน   

2. หลักสูตรระดับอนุปริญญา เน่ืองวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาที่เดียวที่จัดการศึกษา
ในระดับอนุปริญญา ควรเป็นผู้ริเริ่มกําหนดเอกลักษณ์ของหลักสูตรอนุปริญญาให้เหมาะสมกับภารกิจ 
ของวิทยาลัยชุมชนอย่างแท้จริง เช่น คุณสมบัติอาจารย์ประจํา เกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2548 ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เกณฑ์การกําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตรจึงเป็นเกณฑ์เดียวกันกับปริญญาตรี ดังน้ัน ควรรวบรวม
ปัญหา อุปสรรค์ รวมถึงการกําหนดช่ืออนุปริญญา ช่ือหลักสูตร เสนอเข้าที่ประชุมอนุกรรมการด้านมาตรฐาน
การศึกษาพิจารณาต่อไป 

3. ให้กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย จัดทําปฏิทินสําหรับการปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ในแต่ละช่วงให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยให้มีเวลานําเสนอเข้าที่
ประชุมสภาสถาบันอย่างน้องหน่ึงเดือนก่อนการนําหลักสูตรไปใช้ 
  
มติ ๑. ที่ประชุมเห็นชอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยชุมชน และระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเสนอสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE OA Online) 
ของวิทยาลัยชุมชนต่อไป  
 ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนการกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวบรวมปัญหาและอุปสรรค เพ่ือขอทบทวนการกําหนด
คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร รวมถึงการกําหนดช่ืออนุปริญญา ช่ือหลักสูตร ระดับอนุปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน เสนอเข้าที่ประชุมอนุกรรมการด้านมาตรฐานการศึกษาพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 สรุปเรื่อง 
1. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

(นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองตอบความต้องการของชุมชนใน
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ด้านการเป็นผู้ดูแลสขภาพผู้สูงอายุ  โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
จากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561  



๑๕ 

 
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรของ 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พบว่า เป็นไปตามระเบียบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 

3. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้พิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

3.1 ควรตรวจสอบการกําหนดช่ือหลักสูตร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.2 ควรมีข้อมูลสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรและควรนําเอกสารต่าง ๆ เช่น 

รายงานการประชุม ผลการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือสถานประกอบการ บันทึกความเข้าใจ (MOU) 
แนบท้ายเป็นภาคผนวกเพ่ือให้เห็นศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 

3.3 ควรนําผลการสํารวจความต้องการมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและ
กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.4 ให้ตรวจสอบการใช้ภาษา การสะกดคําทั้งภาษาไทยและการใช้ภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง  

4. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้รับทราบข้อสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และได้ดําเนินการปรับปรุงเอกสารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ในหลักการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยหารือกับกรรมการสภาวิชาการที่มีความเช่ียวชาญ เพ่ือปรับปรุง
ช่ือหลักสูตร ดังน้ี 
 

 ชื่อหลกัสตูรภาษาไทย ชื่อหลกัสตูรภาษาอังกฤษ 
เดิม หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) 
Certificate Program Institution 
Community College  
(Integrated Health Manager, Aging) 

ใหม ่ หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) 

Certificate Program Institution 
Community College  
(Integrated Elderly Healthcare) 

 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว ให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนตรวจสอบการใช้ช่ือภาษาอังกฤษของหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา 
 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน(การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) โดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันที่เก่ียวกับช่ือ
ภาษาอังกฤษของหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้มีความถูกต้อง ก่อนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชน
นําหลักสูตรดังกล่าวไปจัดการเรียนการสอน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอสํานักงาน ก.พ. เพ่ือรับรองคุณวุฒิ
ต่อไป 
 
 
 



๑๖ 

 
วาระที่ 5.2 เ รื่ อ ง  การพิจารณาให้ความเ ห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน 
                               สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 สรุปเรื่อง 
1. ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ที่มีระยะเวลาครบรอบ 

การปรับปรุง เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน ๗ สาขาวิชา และ ๑ หมวดวิชา คือ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และให้วิทยาลัย
นําไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

2. วิทยาลัยชุมชนได้นําหลักสูตรอนุปริญญา ที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ 
ไปจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน 
ยกเว้น ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและ
รายละเอียดของหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และ
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ  ดังน้ี 
 
วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลกัสตูรของ 

วิทยาลัยชุมชน 
สภาวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ 

พิจิตร 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  

๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตาก 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑    

 
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

สระแก้ว 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   



๑๗ 

 
วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลกัสตูรของ 

วิทยาลัยชุมชน 
สภาวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

สงขลา 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   

ปัตตานี 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   

  3. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ี 

3.1 ในทุกหลักสูตรควรกําหนดวิชาเลือกที่ เป็น Selected Topic เพ่ือให้ผู้ เรียน
สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง  

3.2 หลักสูตรของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ควรเน้นให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นการสร้างจุดขายให้กับวิทยาลัย 

3.3 ให้ตรวจสอบช่ือรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตามหลักภาษา 
3.4 หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๗ ระบบการศึกษา ที่ระบุว่า “ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ัน

เรียน” ควรเพ่ิมเติม คําว่า “และจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล” เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนตระหนักถึงการนํา
สื่อดิจิทัลมาใช้จัดการเรียนการสอน 
และที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ และกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาทุกหลักสูตร สามารถจัดได้เป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี 

1. การทวนสอบระดับรายวิชา  ซึ่งผู้สอนดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา หรือแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบก็ได้ 

2. การทวนสอบระดับหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนจักต้องดําเนินการโดยมีคณะกรรมการเป็น
ผู้ดําเนินการทวนสอบ 

3. จัดทํารายงานการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร เสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและผู้บริหาร เพ่ือนําผลการรายงานไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  



๑๘ 

 
 4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
เห็นว่าทั้ง ๕ วิทยาลัยชุมชนได้จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเง่ือนไขที่กําหนดและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ .ศ . ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี  

1. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  จํานวน ๓ หลักสูตร ดังน้ี 
      ๑.๑หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       ๑.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       ๑.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  2. วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน ๔ หลักสูตร ดังน้ี 
      ๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ๒.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ๒.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ๒.๔ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จํานวน ๔ หลักสูตร ดังน้ี 
       ๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ๓.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       ๓.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       ๓.๔ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๔. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จํานวน ๓ หลักสูตร ดังน้ี 
       4.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      4.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      4.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๕. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จํานวน ๔ หลักสูตร ดังน้ี 
       5.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      5.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      5.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      5.๔ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และให้วิทยาลัยชุมชนบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online : CHECO) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดต่อไป 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 
วาระที่ 5.3  เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                             ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 1 
 

สรปุเรื่อง 
๑. ความในมาตรา 18 (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 

กําหนดให้สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันตามมาตรา ๑๒  
๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคําสั่งที่ 49/2560 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เห็นชอบ

ให้สภาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ใช้อํานาจของสภาสถาบันในการอนุมัติเงินรายได้ตามมาตรา ๑๒ (๒) และ (๓) 
ประเภทรายได้ที่มีผู้ให้การสนับสนุนหรือบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ และกําหนดรายการหรือค่าใช้จ่าย พร้อม
ทั้งกําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จไว้ชัดเจนแล้ว และให้รายงานผลการดําเนินการให้สภาสถาบัน
ทราบปีละ ๒ ครั้ง โดยมี ให้ถือปฏิบัติ 

๓. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560 เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีมติใน
หลักการให้วิทยาลัยชุมชนจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้สําหรับรายการ วงเงินสํารองกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณรายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอต้ังวงเงิน โดย  

 (1) ให้สามารถเบิกจ่ายเป็นรายจ่ายประจําหรือเป็นรายจ่ายลงทุนได้ 
 (2) อํานาจการอนุมัติให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
 (3) เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้รายงานต่อสภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนตามลําดับ 
๔. คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการ

ประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ได้รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนรับทราบ และพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปดังน้ี 

 ๔.๑ รายงานสรุปการรับ – จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 ณ วันที่ 3๐ กันยายน ๒๕๖1 ดังน้ี 

รายการรับ - จ่าย จํานวน (บาท) 
เงินรายได้ คงเหลือยกมา ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕60 67,073,596.93 
บวก ยอดรายรับ (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖1) ๒๙,603,250.๕๗ 
หัก  ยอดรายจ่าย (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖1) ๓๒,๑๘๐,๔๓๙.๓2 
ยอดเงินรายได้คงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖1 ๖๔,496,408.๑๘ 

  ๔.2 ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามยอดรายจ่าย  
รวมทั้งสิ้น จํานวน 32,180,439.32 บาท (สามสิบสองล้านหน่ึงแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบสอง
สตางค์) จําแนกเป็น 

รายการ แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ร้อยละ 
รวมทั้งหมด 46,426,443.86 32,180,439.32 69.31 

1. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 30,870,901.00 20,617,018.90 66.78 
2. วงเงินฉุกเฉินสํารองกรณีฉุกเฉิน 10%  1,833,374.00 554,431.00 30.24 
3. รายได้แบบมีวัตถุประสงค์ฯ  11,790,007.86 9,076828.42 76.99 
4. วงเงินท่ีขอขยายเวลาเบิกจ่ายในปี พ.ศ. 2561 1,932,161.00 1,932,161.00 100.00 



๒๐ 

 
๔.3 จัดทํารายงานการบริหารงบประมาณประจําปีทั้งรายวิทยาลัยและภาพรวมทั้ง

สถาบันเสนอต่อสภาสถาบัน ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ สรุปได้ดังน้ี 

  (1) ผลการเปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ กับ รายรับจริง ของเงินรายได้ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1  ในภาพรวมพบว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีรายรับจริง 
วงเงิน ๒๙,603,250.๕๗ บาท เมื่อเทียบกับประมาณการรายรับ วงเงิน 18,333,740.00 บาท แล้ว  
สูงกว่าประมาณการรายรับ วงเงิน 11,269,510.57  บาท คิดเป็นร้อยละ 61.47 โดยมีวิทยาลัยชุมชนที่มี
รายรับจริงตํ่ากว่าประมาณการรายรับอยู่ ๘ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก บุรีรัมย์ อุทัยธานี 
ระนอง ยะลา สตูล และแพร่  

  (2) ผลการเปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่าย กับ ผลการใช้จ่ายจริง ของเงิน
รายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โดยเปรียบเทียบเฉพาะรายการแผนการใช้จ่ายเงิน
รายได้ที่สภาสถาบันอนุมัติ วงเงิน 30,870,901.00 บาท พบว่า มี รายจ่ายจริง 20,617,018.90 บาท ซึ่ง
ตํ่ากว่าประมาณการรายจ่าย วงเงิน 10,253,882.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.22  

 ๔.4 แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   การพิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ชะลอการอนุมัติสําหรับ
รายการที่วิทยาลัยชุมชนเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือดําเนินการตามนโยบายการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และรายการอื่น ๆ ที่ยังไม่มีความจําเป็นหรือความพร้อม และเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพิจารณาอนุมัติ วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 22,812,802 บาท (ย่ีสิบสองล้านแปดแสนหน่ึงหมื่น 
สองพันแปดร้อยสองบาทถ้วน) และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทําข้อมูลตามรูปแบบที่สภาสถาบันกําหนด
เสนอที่ประชุมประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

 (1) รายรับรวมทั้งสิ้น จํานวน  80,649,911.32 บาท (แปดสิบล้านหกแสน 
สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) จําแนกเป็น 

  (1.1) รายรับสะสมคงเหลือจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 63,381,840.32 บาท (หกสิบสามล้านสามแสนแปดหมื่น 
หน่ึงพันแปดร้อยสี่สิบบาทสามสิบสองสตางค์) 

  (1.2) ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัย
ชุมชน 20 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 17,268,071 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเอ็ด
บาทถ้วน) 

(2) วงเงินที่คํานวณตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกําหนดให้สามารถใช้ได้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เท่ากับวงเงินประมาณการรายรับปีปัจจุบันและร้อยละ 60 ของเงินรายได้
สะสม) รวมท้ังสิ้น วงเงิน 55,297,175 บาท (ห้าสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้าบาท
ถ้วน) 
   ๔.5 ประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น  21,085,995 บาท (ย่ีสิบเอ็ดล้านบาทแปดหม่ืนห้าพันเก้าร้อย 
เก้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายรับปีปัจจุบัน ร้อยละ 22.11 แต่ยังอยู่ในวงเงินที่สามารถใช้ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกําหนด (ร้อยละ 41.25 ของวงเงินที่สามารถใช้ได้) จําแนกเป็น 



๒๑ 

 
(1) ร้อยละ 80.48 เป็นรายจ่ายประจํา รวมวงเงินทั้งสิ้น 16,969,975.00 บาท  

(สิบหกล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  
ลําดับ รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 

 รวมทั้งหมด 16,969,975  100.00 
1 สาธารณูปโภค 3,490,000  20.57 
2 พิธีประสาทอนุปริญญา 2,108,440  12.42 
3 กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 5,710,395  33.65 
4 กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร 1,433,800  8.45 
5 ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทนผู้สอน 515,510  3.04 
6 แผนงานโครงการด้านแผนและบริหารจัดการ 1,585,360  9.34 
7 ประชาสัมพันธ์ 1,000,500  5.90 
8 อ่ืน ๆ 1,083,520  6.38 
9 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 42,450  0.25 

(2) ร้อยละ 19.52 เป็นรายจ่ายลงทุน รวมวงเงินทั้งสิ้น 4,116,020.00  บาท 
(สี่ล้านหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหกพันย่ีสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

ลําดับ รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
 รวมทั้งหมด 4,116,020 100 

1 ครุภัณฑ์ 2,608,870 63.38 
2 ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,507,150 36.62 

 ๔.6 วงเงินสํารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ
รายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอต้ังวงเงิน จํานวน 1,726,807 บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพัน 
แปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)  

๕. การเปรียบเทียบสัดส่วนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กับแผนใช้จ่ายเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายการ งบประมาณ เงินรายได้ สัดส่วน 
งปม. เงินรายได้ 

รายจ่ายประจํา     
 สาธารณูปโภค 5,692,900 3,490,000 61.99%  38.01%  

 พิธีประสาทอนุปริญญา - 2,108,440   100.00%  

 กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 1,500,000 
ภายใต้โครงการทํานุบํารุงฯ 

5,710,395  20.80%  79.20%  

 กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร 10,000,000 
ภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพ/มาตรฐานฯ 

1,433,800  87.46%  12.54%  

 ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทนผู้สอน 130,647,600 515,510  99.61%  0.39%  

 แผนงานโครงการด้านแผนและบริหาร
จัดการ/อ่ืน ๆ 

ส่วนหน่ึงจากงบดําเนินงาน 2,941,880   100.00%  

 ประชาสัมพันธ์ ส่วนหนึ่งจากงบดําเนินงาน 1,000,500   100.00%  

 ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 3,026,600 42,450  98.62%  1.38% 
 
 
  



๒๒ 

 
รายการ งบประมาณ เงินรายได้ สัดส่วน 

งปม. เงินรายได้ 
รายจ่ายลงทุน     
 ครุภัณฑ์  11,971,300 2,608,870  82.11%  17.89%  

 ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 110,400,200 1,507,150  98.65%  1.35%  

๖. วงเงินคงเหลือ เมื่อหักแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามแผนที่วิทยาลัยชุมชนขออนุมัติ ครั้งที่ 1 และวงเงินสํารองกรณีฉุกเฉิน จําแนกเป็น  

๖.1 ยอดคงเหลือ เมื่อหักจากรายรับสะสม + ประมาณการรายรับ ปี พ.ศ. 2562 
จํานวน 57,837,109 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยเก้าบาทถ้วน) 

๖.2 ยอดคงเหลือ เมื่อหักจากวงเงินที่สามารถใช้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เพ่ือนําไปดําเนินโครงการ/กิจกรรมเชิงนโยบายด้านการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 32,484,373 บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อย
เจ็ดสิบสามบาทถ้วน) (ร้อยละ 58.75ของวงเงินที่สามารถใช้ได้)  

 

    การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการจัดทําแผนเงินรายได้ของ
วิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
  1. เน่ืองจากแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)  
ที่นําเสนอยังไม่สะท้อนกิจกรรม/โครงการที่จะขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของสภาสถาบัน เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการศึกษาแบบ online เพ่ือลด
ปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา ประกอบกับค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท/รายการของแต่ละวิทยาลัยชุมชน 
มีความมาก - น้อย แตกต่างกันมาก จึงควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสม  
  2. เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินรายได้มีประสิทธิภาพ และคํานึงถึงการใช้จ่ายอย่างประหยัด และ
เป็นไปตามนโยบายของสภาสถาบัน จึงให้ชะลอการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 1 ไว้ก่อน และให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนทบทวนและจัดทําหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ในแต่ละประเภท/รายการให้เหมาะสม/เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใช้ในการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ ให้สอดคล้องกับประเด็นเชิงนโยบายที่สถาบัน
กําหนด นําเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. รับทราบผลการใช้จ่ายเงินรายได้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง) 
 2. ให้ชะลอการอนุมั ติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 1  
 3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนและจัดทําหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ในแต่ละ
ประเภท/รายการให้เหมาะสม/เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายรายหัว การจัดความสําคัญ
ของประเภทค่าใช้จ่าย เป็นต้น ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงการใช้จ่ายอย่างประหยัด และประเด็นเชิงนโยบายของสภาสถาบัน
ที่กําหนดให้การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียน



๒๓ 

 
การสอน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการศึกษาแบบ online เพ่ือลดปัญหาการออก
กลางคันของนักศึกษา เป็นความสําคัญลําดับแรก 
 
วาระที่ 5.4  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)  
                                   เพื่อการบริหารในกิจการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 - เลื่อนการพิจารณา - 
 
วาระที่ 5.5 เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
                              แม่ฮ่องสอน 
 

 สรุปเรื่อง 
 1. ด้วยกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนแม่ฮ่องสอนได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน  
2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 

ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดังน้ี 
 2.1 นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 3. คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก ผู้สมควร
ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเป็นเอกฉันท์  
ให้ นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติ และมีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในประกาศ
แต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ 5.6 เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง 
 

สรปุเรื่อง 
๑. ตามคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 17/2561 เรื่อง แต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการ

วิทยาลัยชุมชนระนอง ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕6๑ โดยแต่งต้ังให้ นายสมคิด นาคขวัญ ดํารงตําแหน่ง รอง
ประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย  

๒. ด้วย นายสมคิด นาคขวัญ รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ได้มาดํารง
ตําแหน่งเป็นรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ตามคําสั่ง ที่ 106/2561 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งต้ังรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง จึงส่งผลให้ นายสมคิด นาค



๒๔ 

 
ขวัญ พ้นจากตําแหน่งรองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย เน่ืองจากขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ข้อ 4(2) รองประธานอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัย ซึ่งสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทางด้านวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา หรือเคย
ปฏิบัติงานด้านวิชาการหรือปฏิบัติงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา  

๓. วิทยาลัยชุมชนระนองแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหารองประธานอนุกรรมการวิทยาลัย  
แทนตําแหน่งที่ว่างลง และดําเนินการสรรหารองประธานอนุกรรมการวิทยาลัยแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2561 

๔. ตามคําสั่งวิทยาลัยชุมชนระนอง ที่ 146/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง แทนตําแหน่งที่ว่างลง คือ ตําแหน่งรองประธานอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง ลงวันที่ 2๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนระนองได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
สรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนองเพ่ือดําเนินการสรรหารองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย  

๕. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมเพ่ือสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ระนองแทนตําแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไข่มุก วิทยาลัย
ชุมชนระนอง ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง เจริญสุข ดํารงตําแหน่ง รอง
ประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย ซึ่งสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทางด้านวิชาการ จาก
สถาบันอุดมศึกษาหรือ เคยปฏิบัติงานด้านวิชาการ หรือปฏิบัติงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ระนองแทนตําแหน่งที่ว่างลงแล้ว พบว่าเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอต่อสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 8/2561  
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนระนอง และให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ระนอง และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
วาระที่ 5.7  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้ อํานวยการ 
                              วิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2)  
 

  - เลื่อนการพิจารณา - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 6.1 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 ที่ประชุมรับทราบ และกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2562 
ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ช้ัน 9 
กระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑7.3๐ น. 
  
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                   นายเจริญชัย วงษ์จนิดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


