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____________________________ 
เริ่มประชุมเวลา 1๓.๓0 น. 
เลิกประชุมเวลา 1๗.0๐ น. 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1.1 เรื่อง  การตรวจเย่ียมและสร้างความ
เข้าใจในการดำเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 

    ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2563 น า ย ก ส ภ า ส ถ า บั น  น า ย พ ง ษ์ เ ด ช    
ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน วิทยาลัย
ชุมชน  พร้อมด้วยนายคมสัน  คูสินทรัพย์  ผู้อำนวยการ
วิทยาลั ย ชุมชนแม่ ฮ่อ งสอน  รักษ าราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เดินทางไปตรวจ
เย่ียมวิทยาลัยชุมชนน่าน  ได้ประชุมร่วมกับ  นาย
เสรี  พิมพ์มาศ  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  นาย
อุบลศักด์ิ  ขีดสร้อย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
รักษ าราชการแทนผู้ อ ำนวยการวิทยาลั ย ชุมชน
น่าน  และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ ในการบริหารงาน การปฏิบัติงานตามภารกิจ
วิทยาลัยชุมชน  ทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนน่านซักถามข้อปัญหาต่าง ๆ ทำให้เกิดความ
ชัดเจน มีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน 
   ในการน้ี ได้รับการต้อนรับจากนายวิบูรณ์   แวว
บัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และสำนักงาน
จังหวัดน่าน  ซึ่ งได้ เสนอแนวคิดการบริหารจัดการ
วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมกัน 
    วันที่  11 กุ มภาพั น ธ์  2563 ดร .สิ ริก ร   มณี ริ
นทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ได้ร่วมประชุม
กับ นายสุขสันต์  เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ
น่าน  และนายสำอาง  ศิ ริรัต น์  ผู้ อำนวยการฝ่ าย

 
 
ที่ประชุมรับทราบ  
 



 
 
 

- ๒ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

ปฏิบัติการ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเที่ ยวอย่างย่ังยืน  (อพท .) น่าน  โดยในวัน
เดียวกันนายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าพบนายวรกิตติ  ศรีทิพา
กร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายวิบูรณ์  แวว
บัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เพ่ือประสานสร้าง
ความเข้าใจในการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง ข้อมูลการได้รับทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) ของวิทยาลัยชุมชน 
 

 
ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตาม
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม ได้แก่  
1. นำเสนอรายงานที่เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของการได้รับทุน
ประเภทต่าง ๆ อาทิ อัตราการคงอยู่ของผู้รับทุน เหตุผลที่วิทยาลัย
ชุมชนไม่เสนอรับทุนหรือเหตุที่เสนอแล้วไม่ได้การพิจารณาให้ทุน 
ความสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ฯลฯ  
2. นำเสนอคณะทำงานส่งเสริมการบริหารโครงการภายใต้กองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือ
พิจารณาถอดบทเรียนการดำเนินงานภาพรวมของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเพ่ือพัฒนาใช้ให้ครอบคลุมทุกวิทยาลัยชุมชนในปีต่อ ๆ ไป  
เป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนยากจน 10% ล่างตามนโยบายของ
สภาสถาบัน  
 

วาระที่ ๑ .๒ .๒ เรื่อง รายงานผลเข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย สถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย 
และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาประเทศไทย 
4.0” 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ ๑ .๒ .๓ เรื่อง การลาออกของกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนยโสธร 

ที่ประชุมรับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป 
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เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

วาระที่  1 .2 .4  เรื่อง การจัดทำหลักสูตรร่วม กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
     ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งที่ประชุม
ทราบว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัย
ชุมชนยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุม
ห ารื อ ก า รจั ด ท ำห ลั ก สู ต รอ นุ ป ริญ ญ าร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาโภชนาการอาหารฮาลาล และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเพ่ิมเติมจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้
ร่วมในสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชา
การจัดการ สาขาวิชาธุรกิจคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
การ เกษตร  และสาขา วิช าสาธารณ สุ ข  เป็ น ต้น 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแล้ว
สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปี ทั้งน้ี 
จะมีการดำเนินการต่อเน่ืองในหลักสูตรสาขาวิชา 
ศิลปศาสตร์ และสาขาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต่อไป 
      

ที่ประชุมรับทราบ 
      
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/256๓  
 

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 1/256๓ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
1. ในหน้าที่ ๑๘ บรรทัดที่ ๑๖ 
    ข้อความเดิม “การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒” 
     แก้ไขเป็น  “การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓” 
และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระที่ 3.2 เรื่อง การดำเนินงานการขอใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) 
 

ที่ประชุมไม่เห็นชอบให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนาม
ในแบบส่งมอบ -รับมอบที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ. 10) ส่งคืนที่ดินราช
พัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พจ . 822 (บางส่วน) เน้ือที่
ประมาณ 12 – 1 – 05 ไร่ และแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พจ. 
823 (บางส่วน) เน้ือที่ประมาณ 67 – 2 – 95 ไร่ ให้กับกรมธนา
รักษ์ (สำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่พิจิตร) เน่ืองการดำเนินการยังไม่
เป็นไปตามมติทั้ง ๘ ข้อ ของที่ประชุมสภาสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๖๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๒ และมอบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 



 
 
 

- ๔ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

วาระท่ี 3.3 เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี
การศึกษา 2561 
 

๑. เห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ทั้ง ๖ ข้อ  และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งดำเนินการตามมติ
สภาวิชาการ 
๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งเสนอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
พัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต่อสภา
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือออกแบบเกณฑ์และระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๑ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.  
๒๕๖1 ทั้งน้ี ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาออกแบบระบบ
เก่ียวกับอาจารย์พิเศษ ทั้งนิยาม คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์
มาตรฐานการทำงานด้วย 
 

วาระที่ 3.๔ เรื่อง ผลการสรรหากรรมการสภาสถาบัน
ซึ่ งเลือกจากผู้ แทนประธานสภาวิทยาลัย  ผู้ แทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ 
 

ที่ประชุมเห็นชอบรายช่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
สถาบันซึ่ ง เลื อกจากผู้ แทนประธานสภาวิทยาลั ย  ผู้ แทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ ดังน้ี 
1. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
ทำหน้าที่กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภา
วิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
2. นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ทำ
หน้าที่กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
3. นายทิวากร  เหล่าลือชา ผู้สอนประจำวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
และนายณัฐวุฒิ โพธ์ิทักษิณ ผู้สอนประจำวิทยาลัยชุมชนตราด ทำ
หน้าที่กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ ต้ังแต่
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
และมอบสถาบนัวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบัน
แต่งต้ัง ต้ังแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

วาระที่ 3.๕ เรื่อง การกำหนดอัตราตำแหน่งของรอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
 

ที่ประชุมเห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และปัตตานี ได้รับการ
แต่งต้ังรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนในอัตราที่ ๓ โดยไม่ให้ได้รับ
เงินประจำตำแหน่ง และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดปรับปรุง
หลักเกณฑ์การกำหนดกรอบอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา หลักเกณฑ์ การคำนวณ และ
ตัวช้ี วัด โดยปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกประเด็น  และมีความ
สอดคล้องเหมาะสมย่ิงขึ้น และเสนอสภาสถาบันต่อไป 
 



 
 
 

- ๕ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

วาระ ท่ี  3 .๖  เรื่อ ง การขอขยายเวลาการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
 

ที่ประชุมเห็นชอบการขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนตาก ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 256๓  

วาระที่ ๓ .๗ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง 
 

ที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนระนอง โดยมีรายช่ือดังน้ี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล    เป็นประธาน 
๒. นายขนบ พูลผล                                    เป็นกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ชูศักด์ิ เอกเพชร               เป็นกรรมการ 
๔. มอบประธานคณะกรรมการสรรหาฯ            เป็นกรรมการ 
เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่มคีวามเข้าใจ  
และมปีระสบการณ์เก่ียวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน  
๕. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอคำสั่งให้นายกสภาสถาบันลง
นามต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้าน
ดิจิทัล     

 
ที่ประชุมเห็นชอบแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล และมอบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งฯ  
 

วาระที่  4 .2  เรื่ อง การแ ต่ ง ต้ั งคณ ะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน                 

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามตามเสนอและปรับตามข้อเสนอของที่
ประชุม และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลง
นามในคำสั่งฯ   
 

วาระที่ 4.3 เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการร่าง
ข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งต้ังคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง 
และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามเสนอและปรับตาม
ข้อเสนอของที่ประชุม และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายก
สภาสถาบันลงนามในคำสั่งฯ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ 5.1 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
ประกาศให้วิทยาลัยชุมชนท้ัง ๒๐ แห่ง ที่จะนำไปใช้จัดการศึกษา
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะต้องทำรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.๒) เพ่ือเสนอสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เห็นชอบต่อไป 
 



 
 
 

- ๖ - 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 

วาระท่ี  5 .2  เรื่ อง อนุ มั ติ การให้ อนุ ปริญญาและ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2563 
 

ที่ประชุมเห็นชอบบัญชีรายช่ือผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้
อนุปริญญาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2563 แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 125 คน และมอบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดำเนินการออกหลักฐานการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอ่ืน ๆ  
วาระที่ ๖.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 

 
ที่ ป ระ ชุมกำหนด วันประ ชุมสภาสถาบัน วิท ยาลั ย ชุมชน  
ครั้งที่ ๓/2563 ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม 256๓ เวลา 13.30 น. 
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุก
ท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 

นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้จัดทำมติย่อการประชุม 

 
นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
ผู้ตรวจมติย่อการประชุม   
 

 


