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9. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
10. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ุ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน   
3. นางสาวจันทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
6. นายทศปริชัย เลาห์ทวี สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. นายสดายุ ทองพรม สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8. นายสิทธิศักด์ิ เล็กเปีย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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10. นางสาวมาวะดี ศรีพลอย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น. 
  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                              สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
   ประธานแจ้งที ่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นั้น ขอให้กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์
ฐาปนีย์ ธรรมเมธา) ประธานอนุกรรมการฯ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา) ได้รายงาน
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน สรุปได้ดังน้ี 

1. การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้คณะทำงานย่อย 2 คณะ 
คือ (1) คณะทำงานพัฒนาและออกแบบระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (2) คณะทำงานจัดทำเน้ือหาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นที่น่า
พอใจ  

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนออนไลน์
หลักสูตรอนุปริญญา ด้วยระบบ Google Classroom จากวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง  ผลจากการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด้วย
ระบบ Google Classroom ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากและขณะนี้มี 4 วิทยาลัยชุมชนที่พัฒนาสื่อการสอน
ออนไลน์แบบเปิด Thai MOOC (หลักสูตรฝึกอบรม) ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เพื่อเผยแพร่ต่อไป ทั้งน้ี ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดให้วิทยาลัยชุมชนที่เหลืออีก 16 แห่ง ดำเนินการให้
แล้วเสร็จตามแผน และรายงานผลภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือจะคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนท่ีเป็น
ตัวอย่างที่ดีเด่น 1 - 2 วิทยาลัย เพื่อให้ได้รับโอกาสไปเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมทักษะฯ เพิ่มเติม ณ ประเทศ
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ไต้หวัน เพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับการทำงานต่อไป โดยคณะของวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้ไปจำนวน 
4 คน รวมทั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยด้วย 

3. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุม เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2562 มีมติเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องสำคัญ ๆ ได้แก่ (1) การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนในระยะ 3 ปี ให้ครอบคลุมประเด็นหลัก ๆ 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure 
/ software) ด้านการจัดทำเนื ้อหาของสื่อออนไลน์ (Content) และด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนการ
ฝึกอบรม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี ้ แผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้วิทยาลัยชุมชนเป็น Smart 
Community Colleges  
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งต่อไป 
 
วาระที่ 1.1.2 เร ื ่อง โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเร ียนรู ้ เพื ่อส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  
                              “ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี” 
 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต “ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตผ้าทอพื้นเมือง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวม
ข้อมูล องค์ความรู้เก่ียวกับผ้าทอพ้ืนเมือง ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการบริการวิชาการตามความต้องการ
ของกลุ่มผ้าทอพ้ืนเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นสถานศึกษาที่มีการสอนการทอผ้าโดยชุมชน โดย
มีปราชญ์ชาวบ้านป้าจำปี ธรรมศิริ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ได้รับรางวัล”ครูศิลป์แผ่นดิน” 
อาเซียน ในปีพ.ศ. 2560 จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากรสอน
หลักสูตรการทอผ้าให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยขณะนี้มีนักศึกษา 3 ห้องเรียน จำนวน 50 
คน  บทบาทของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ทั้งด้านการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนด้านกายภาพและด้านการทำงาน
ร่วมกับชุมชน และการดำเนินการร่วมกับกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนการเปิดศูนย์การเรียนรู้
ดังกล่าว เป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวขวัญในจังหวัดเป็นอย่างมาก ในวันเปิดูนย์การเรียนรู้ฯ ดังกล่าว มีหัวหน้า
จากส่วนราชการในจังหวัดไปร่วมงานอย่างคับคั่ง   
 สำหรับการดำเนินการศูนย์เรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวยังมีในวิทยาลัยชุมชนอื่น ๆ เช่น  
ศูนย์การเรียนรู้ไทใหญ่ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หออัตลักษณ์นครน่านของวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นต้น 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 - ไม่มี - 
 
 
 
 



๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 13/2562 และ 
                              รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 13/2562 (วาระลับ) 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 13/256๒ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
256๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 13/256๒ 
และรับรองรายงานการประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 13/2562 (วาระลับ) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2562 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ในหน้าที่ 12 บรรทัดที่ 9  
      ข้อความเดิม “ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 1๒/2562 และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1๒/2562” 
  แก้ไขเป็น “ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลยัชุมชน 
ครั้งที่ 1๒/2562 และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1๒/2562 (วาระลับ)” 
 2. ในหน้าที่ 12 บรรทัดที่ 14 
    ข้อความเดิม “ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1๒/
256๒ ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมข้อความใน วาระที่ 3.3 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ในหัวข้อ การพิจารณา ในบรรทัดที่ ๕ “...ประกอบกับที่ประชุมสภาสถาบันเห็นว่าก่อนหน้านี้ได้เคยเสนอแนะ
ให้มีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้มีความเหมาะสม ดังนั้น จึงให้มีการปรับปรุง 
แก้ไข ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน โดยให้แก้ไข...” และรับรอง
รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ) โดยมีการแก้ไข” 
         แก้ไขเป็น  “ที ่ประชุมมีมติให้เพิ ่มเติมข้อความใน วาระที ่ 3.3 เรื ่อง การสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในหัวข้อ การพิจารณา ในบรรทัดที่ ๕ “...ประกอบกับที่ประชุมสภา
สถาบนัเห็นว่าก่อนหน้าน้ีได้เคยเสนอแนะให้มีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้มีความ
เหมาะสม ดังนั้น จึงให้มีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ
สถาบัน โดยให้แก้ไข...” และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1๒/256๒ และ
รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 12/2562 (วาระลับ) โดยมีการแก้ไข” 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนนิงานตามมติสภาสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
 

  สรปุเรื่อง 
 ตามที ่สภาสถาบันว ิทยาล ัยช ุมชน ได ้ม ีการประช ุมพ ิจารณาและมีมต ิ เก ี ่ยวกับ 
การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ  
 

 ประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
 ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า การรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนควรกำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พร้อมทั้งในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัย



๕ 

 
ชุมชนบุรีรรัมย์ ที่ประชุมได้มีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ดังน้ัน มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานผลดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป 
   
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตาม
พันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งต่อไป 
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานความคบืหนา้ กรณีร้องเรียนการปฏิบัติหนา้ที่ของ นายประยงค์ แก้วปทุม 

ผู้อำนวยการวิทยาลยัชุมชนน่าน (วาระลบั) 
 
วาระที่ 3.3 เรื ่อง การพิจารณามอบอำนาจคดีปกครองกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
                              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
                              รายนางมนัญชยา เรืองวงศ์โรจน์ (วาระลับ)  
  
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื ่อง ขอความเป็นธรรมกรณีผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ไม่อนุมัติจ่ายเงิน 
                               ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และ 
                              ร้องเรียนการบริหารงานของนายประยงค์ แก้วปทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
                              น่านต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ) 

  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชือ่อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชมุชน 
                             หนองบัวลำภู 
 สรุปเรื่อง 

1. ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 20/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้
แต่งตั้ง นายสำรวย ศิริรัตนพงษ์ เป็น อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำในวิทยาลัย และ
เน่ืองจากนายสำรวย ศิริรัตนพงษ์ ได้เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2562 ส่งผลให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง 

๒. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน  
แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 
เรียบร้อยแล้ว ผลการสรรหาได้ นางปราณี สถิตบรรจง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ วิทยาลัย
ชุมชนหนองบัวลำภู เพื่อเป็นอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่างลง และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2562 แล้ว 

๓. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพุธที่ 18 
ธันวาคม 2562 ซึ่งที ่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู ก่อนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนหนองบัวลำภูแล้ว พบว่าเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 



๖ 

 
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภูท ี ่มาจากผู ้สอนประจำในวิทยาลัย จากเดิมนายสำรวย ศิริร ัตนพงษ์ เป ็น นางปราณี   
สถิตบรรจง และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอ่ืน ๆ 
วาระที่ 6.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/2563 ในวันที่ 14 
มกราคม 2563 เวลา ๑3.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 
กระทรวงศึกษาธิการ และประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑3.๐๐ น. 
 
นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ                                                                 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล                                   นายเจริญชัย  วงษ์จนิดา 
ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


