
รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร  

ครั้งที่ ๑/256๕ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕6๕ เวลา ๐๙.๐0 น. 

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม  

๑. ประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่ 
(๑) นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบัน 
(๒) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายพงศ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) นายเอกศักดิ์ คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๗) นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๘) นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร  กรรมการสภาสถาบัน 
(๙) นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๐) นายยุทธนา พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๑) นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๒) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน 
 (นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
(๑๓) นายเจริญชัย วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบัน 
 รองผู้อำนวยการสถาบัน 
(๑๔) นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
(๑๕) นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) นายธนภณ วัฒนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๒) นายศิริชัย สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบัน 

       (นางวีณา บรรเลงจิต ผู้แทน) 
(๔) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 
     (นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้แทน) 
(๕) นายทิวากร เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 

 
 
 



รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 
     วิจัยและนวัตกรรม (นายสุทน เฉื่อยพุก ผู้แทน) 
2. รองศาสตราจารย์นินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการสภาสถาบัน  

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่ 
 1. นายถนอม อินทรกำเนิด   ประธานที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน 
 2. รองศาสตราจารย์สิตา  ทิศาดลดิลก รองผู้อำนวยการสถาบัน 

3. นายประทีป บินชัย ผู้อำนวยการ วชช.แพร่ 
4. นายมนัส จันทร์พวง รองผู้อำนวยการ วชช.แพร่ 
5. นางสาวเครือวัลย์ ปินตาวงค ์ รองผู้อำนวยการ วชช.แพร่ 
6. นางสาวนุชสิริ ภาคยุทธ์ ผอ. สำนักอำนวยการ วชช.แพร่ 
7. นางสาววิยะณี ดังก้อง ผอ. สำนักวิชาการ วชช.แพร่ 
8. นางสาวจอมขวัญ เวียงเงิน ผอ. ศูนย์วิจัยฯ วชช.แพร่  
9. นายสืบพงศ์ นันทศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วชช. แพร่ 
10.  นายอารักษ์ อนุชปรีดา   ผู้อำนวยการ วชช.ตาก 
11.  นายอนุชา มูลมัย   รองผู้อำนวยการ วชช.ตาก 
12.  นายคุณกร บุญยิ้ม ครู คศ. ๑ วชช.ตาก 
13.  นางสาวอรกมล จำปา ครูผู้ช่วย วชช.ตาก 
14.  นางสาวศศิวิสาข์ โหสุวรรณ ครูผู้ช่วย วชช.ตาก 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายพิเชษฐ ตรีพนากร ที่ปรึกษาสำนักงานสถาบัน  
2. นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภา วชช.แม่ฮ่องสอน 
3. นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผอ.วชช.แม่ฮ่องสอน 
4. นายชรินทร์ หาญสืบสาย ประธานสภา วชช.ตาก 
5. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภา วชช.น่าน 
6. นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ ผอ.วชช. น่าน 
7. นางวิลัย บุตร์วัตร ครชูำนาญการ วชช.พิจิตร 

 แทน ผอ.วชช.พิจิตร 
8. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์ ผอ.กองอำนวยการ 
๙. นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ ผอ.กองแผนงานและงบประมาณ 
๑๐.  นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ ผอ.กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
๑๑.  นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย นิติกร สำนักงานสถาบัน 
๑๒.  นายศิวะณัฐฑ์ ก้อมมังกร นิติกร สำนักงานสถาบัน 
๑๓.  นายเจษฎา อาจฉายา สำนักงานสถาบัน 
๑๔.  นางกรรณิการ์ บุญยัง  ครู คศ. ๑ วชช.ตาก 

  
 



เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.  
 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพ่ือร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 คน และกรรมการ 
ผู้เข้าประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 12 คน รวมกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด 17 คน
จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑9 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1.1 นโยบายของสภาสถาบันจากการประชุมสัญจร ณ จังหวัดแพร่   

 ประธานกล่าวขอบคุณประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ และทีมงานของ
สำนักงานสถาบัน ที ่ร่วมกันดำเนินการจัดการประชุมสภาสถาบันสัญจร ณ จังหวัดแพร่ จนลุล่วงเป็นที่
ประทับใจยิ่ง และจากการดูงานในวันแรก ณ พิพิธภัณฑ์เสรีไทย ที่มี นายภุชงค์ กันทาธรรม บุตรชายของนาย
ทอง กันทาธรรม อดีตหัวหน้าเสรีไทยสายแพร่ ได้บรรยายถึงความเป็นมาของขบวนการเสรีไทยในภาคเหนือ  
มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแพร่ และ ณ บ้านวงศ์บุรี ทีส่ร้างข้ึนตามดำริของแม่เจ้าบัวถา ชายาองค์แรกในเจ้าหลวงพิ
ริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย เพื่อเป็นของกำนัลในการเสกสมรส ระหว่างเจ้าสุนันตา ผู้เป็นบุตรี
เจ้าบุรีรัตน์ และหลวงพงษ์พิบูลย์ ทำให้เห็นถึงความกล้าหาญ การสำนึกรักท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์  
ที่เห็นได้ในเรื่องผ้าหม้อห้อม ในเรื่องนี้วิทยาลัยชุมชนแพร่หรือวิทยาลัยชุมชนอ่ืนสามารถช่วยส่งเสริม สนับสนุน 
ให้เยาวชนมีสำนึกรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมถิ่นเกิด โดยจัดทำเป็นโครงการแล้วนำมาบูรณาการ
กับแผนงานต่างๆ ที่ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการอยู่แล้ว และจากการประชุมสภาสถาบันสัญจรทำให้
ได้เห็นและเกิดแนวคิดในเรื ่องต่างๆ และจัดระบบการดำเนินงานโดยให้กรรมการสภาสถาบันเข้ามาช่วย
สนับสนุนก็จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ดีมาก 

1. นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภาสถาบัน เห็นว่าการจัดประชุมฯ สัญจรเช่นนี้ทำให้มอง
ภาพงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนทีช่ัดเจนขึ้นว่าจะดำเนินงานต่อไปในทิศทางไหน เห็นถึงจุดแข็งของวิทยาลัย
ชุมชนที่จะทำในส่วนที่สถาบันอื่นทำได้ยาก จากการดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เสรีไทย เห็นถึงเรื่องสำนึกท้องถิ่น  
ในมิติของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การเสียสละและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เป็นมิติสำคัญในการสร้าง
คุณภาพของประชาชนไทยที่จะช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ ลงไปได้มาก เช่น ปัญหาการคอรัปชั่น เป็นต้น ดังนั้น 
ควรปลูกฝังให้กับเยาวชนรุ่นใหม่สำนึกรักท้องถิ่น โดยเบื้องต้นทำเป็นโปรแกรมหรือโครงการที่วิทยาลัยชุมชน
ร่วมกับโรงเรียนมัธยม สร้างกิจกรรมการสืบค้นรากเหง้า ค้นหาความภาคภูมิใจ ค้น Local Hero หรือศิลปะ
ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯลฯ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสร้างความภูมิใจท้องถิ่น ในเรื่องนี้ยินดีรับเป็นที่ปรึกษา
และหาโอกาสการเชื่อมโยงแหล่งทุนจากภายนอก  

2. ประธานขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่
สถาบันวิทยาลัยชุมชนและที่วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง เพราะที่ผ่านมาหลายครั้งเมื่อมีการประชุมสำคัญร่วมกัน
ระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับวิทยาลัยชุมชน หรือกับบุคคลจำนวนมาก หรือที่วิทยาลัยชุมชนบางแห่ง 
ระบบไม่สามารถใช้การได้ดี เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารกันอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงควรจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ต
สำรองในเวลาที่มีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ 
  ในการนี้ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภา
สถาบัน กล่าวว่าจากการดูงานครั้งนี้ เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดี 



และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ การนำระบบบริหารจัดการรูปแบบ Digital เข้ามาใช้งาน ลักษณะ Centralized 
Database แต่ให ้เป ็น Decentralized Service ใช ้โปรแกรมที ่เป ็น platform ต่างๆ มาบร ิหารจ ัดการ  
เรื ่องรายได้ การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานบุคคล Paperless เป็นต้น ที ่ประชุมได้มอบให้  
รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันช่วยขับเคลื ่อน 
ในเรื่องนี้ 

3. เร ื ่องระบบการจ ัดหารายได ้ของสถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชน ขอมอบให ้ นายพงษ์เดช  
ศรีวชิรประดิษฐ์ และนายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบัน สำหรับระเบียบเกี่ยวกับรายได้ขอมอบ
ให้ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล กรรมการสภาสถาบัน ช่วยขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวด้วย 

มติ 
 รับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
วาระท่ี 1.1.2 ประกาศผลสถานศึกษาที่ได้รับทุนโครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี 2565  

 ประธานที่ประชุมขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาที่รับ
ทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงในปีการศึกษา 2565 จำนวน ๕ แห่ง คือ ประเภททุน ๕ ปี (ปวช. 
ต่อเนื ่อง ปวส.) คือ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) คือ วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ตราด นราธิวาส และมุกดาหาร  

มติ 
 รับทราบ 
 
วาระท่ี 1.1.3 การจัดเสวนาวิชาการธัชชา เรื่อง “ช่างศิลป์ท้องถิ่นล้านนา...ตะวันตกพบตะวันออก”  

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นกำหนดจัดเสวนาวิชาการธัชชา เรื่อง “ช่าง
ศิลป์ท้องถิ่นล้านนา...ตะวันตกพบตะวันออก" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 – วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565  
ณ จังหวัดน่าน มี ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ปลัดกระทรวง อว. รองปลัดกระทรวง อว.  
ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมในงาน จะแสดงความก้าวหน้างานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำปาง น่าน) ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการธัชชา...Creative ล้านนา : ตะวันตกพบ
ตะวันออก พร้อมกับการเสวนาในหัวข้อเรื่องที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น อาทิ (1) การเสวนา 
เรื่อง “พุทธศิลป์ล้านนา...ตะวันตกพบตะวันออก” (2) คอนเสิร์ตทอล์ค“เสพศิลป กิ๋นหอมตอมม่วน...ล้านนา
ตะวันตก – ตะวันออกผ่านภาษาและนาฏกรรม” (3) การเสวนา เรื่อง “ระเบียงเศรษฐกิจล้านนาตะวันออก 
จากอดีตสู่ปัจจุบัน”  

มติ 
 รับทราบ 
 
 
 
 



วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง การขอลาออกของกรรมการสภาสถาบัน 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นินนาท 
โอฬารวรวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่วันที่         
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ ท่านได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม 2565 เนื่องด้วย
ปัญหาสุขภาพ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และขอความเห็นชอบมอบสถาบันวิทยาลั ยชุมชนดำเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือสรรหาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างต่อไป     

มติ 
 รับทราบและมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ  
สรรหาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๓/2564 
   เมื่อวันจันทร์ที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และวาระลับ 

 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๓/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมแจ้งให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงาน  
การประชุมทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข 

มติ 
 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๓/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมวาระลับ ตามทีเ่สนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่อง
ต่างๆ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  จึงใคร่ขอเสนอ
รายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระท่ีนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

มติ 
 รับทราบ  
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
     (ตำแหน่งที่ว่าง) 

สรุปเรื่อง 
๑. ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งกรรมการสภา

วิทยาลัยชุมชนสระแก้วทั ้งคณะ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์                    
จันทร์บรรเจิด นายพัฒนา พรหมเผ่า นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข นางราตรี แสงรุ่งเรือง นายศานิตย์ นาคสุขศรี  
นายศุภชัย ยุวถาวร นางโสภิณ วิริยะพาณิชย์ นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ และนางอุษณีย์ กุหลาบขาว ได้แจ้งความ
ประสงค์ขอลาออกจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

๒. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ                     
ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหาเพื่อทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง และเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอภิชัย                        
ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบัน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ดังคำสั่ง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน                  
ที่ ๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

๓. คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมี นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา เป็น
ประธาน ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับฯ และประกาศฯ ตามที่อ้างถึงในกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว และพิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมและสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนสระแก้ว ดังรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง แนบท้ายวาระการประชุม  

๔. เนื่องด้วยการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ระหว่างกระบวนการสรรหาฯ มีผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกขอสละสิทธิ์ จึงทำให้ต้องมีการพิจารณาใหม่ พร้อมทั้งมีกระบวนการการตรวจสอบประวัติคุณสมบัติของ   
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จึงทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาเสนอผล
การสรรหาต่อสภาสถาบันภายใน ๙๐ วันนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการสรรหาจึงใช้อำนาจตามที่
ได้รับมอบไว้ในข้อบังคับฯ ขยายเวลาการสรรหา จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน คือ (ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564) (ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14  
มกราคม 2565) (ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565)   

๕. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเรียนเสนอที่ประชุมพิจารณา  
  5.1 รับทราบการขอขยายเวลาจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน คือ (ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564) (ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 
มกราคม 2565) (ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565) 
  5.๒ เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วและรายชื่อ
สำรอง ตามทีเ่สนอ 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
(ตำแหน่งที่ว่าง) และรายชื่อสำรอง ตามทีเ่สนอ 
 
 
 



มติ 
 เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว แทนตำแหน่งที่วา่ง 
และรายชื่อสำรอง ดังนี้ 
 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รายชื่อสำรอง 
กรรมการผ ู ้แทนองค ์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อบจ.) 

1. นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ 
    ผอ.กองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

  

กรรมการผู้แทน 
สถาบันอุดมศึกษา 

2. นายสิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช 
    รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

  

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 3. นายวิชัย สุพล  
    อาชีพเกษตรกร  
 

1. นายวิทยา ยาขันทิพย์ 
    อาชีพเกษตรกร 
2. นางสุกัลยา แซ่อ้ึง 
    อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
๓. นางสาวนลินธรณ์ ไชยเมธีพงศ์ 
    อาชีพเกษตรกร 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภาคเอกชน 
 

4. นางราตรี แสงรุ่งเรือง 
    นายกสมาคมท่องเที่ยว 

1. นายประพันธ์ บัวศรี 
    รองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 

5. นายทศวรรษ หวังศุภกิจโกศล  
    กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว 

2. นายสมศักดิ์ สารการ 
    นายกสมาคมนักข่าวสื่อมวลชน 
    จังหวัดสระแก้ว 

6. นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข 
    ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME 

 

7. นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย 
    ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
บุคคลทั่วไป 
 

8. นายชวนพบ เอ่ียวสานุรักษ์  
    ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

1. นางสาวพรรณี พิมพ์โพธิ์ 
    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 
    ราชูปถัมภ์ 

9. นางสาวสาวิตรี งามวงศ์ 
    แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลวังน้ำเย็น 

2. นางบุษบา ยินดีสุข 
    แพทย์แผนไทยชำนาญการ  
    โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสระแก้ว 

10. นายปรัชญกุล ตุลาชม 
      อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
      และเจ้าของกิจการตุลาฟาร์ม 

3. นายพัฒนา พรมเผ่า 
    อสม.ผู้นำชุมชน เกษตรกร 

 



วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองและน่าน 

สรุปเรื่อง 
 ๑. คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 43/25๖๔ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง โดยมี นางสิริกร มณีรินทร์ เป็นประธานกรรมการ 
สรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติ
เป็นเอกฉันท์ว่าผู้เข้ารับการสรรหายังไม่มีความเหมาะสมและยังไม่มีผลงานที่เป็นประจักษ์ในการที่จะนำพา
วิทยาลัยชุมชนระนองไปสู่เป้าหมายได้ ซึ่งได้นำผลการสรรหาเข้าที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบให้
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองชุดเดิมขยายเวลาการสรรหา และดำเนินการสรรหา
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 2. คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๙/25๖๔ ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 25๖๔ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมี นางสิริกร มณีรินทร์ เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ  
 3. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองและน่าน โดยมี นางสิริกร มณีรินทร์ 
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ 
  3.๑ ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติให้ ว่าที่
ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ อายุ 35 ปี คุณวุฒิ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) และ รป.ม. (การบริหาร
ทั่วไป) เป็นผู้มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง  

  3.๒ ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ นายชาตรี เจริญศิริ อายุ 63 ปี คุณวุฒิ พ.บ. (แพทยศาสตร์) และ MPH. (Public Health) เป็นผู้มีความ
เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ คุณวุฒิ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ภ.บ. 
(เภสัชศาสตร์) และ รป.ม. (การบริหารทั่วไป) เป็นผู้มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิ ทยาลัย
ชุมชนระนอง และ นายชาตรี เจริญศิริ คุณวุฒิ พ.บ. (แพทยศาสตร์) และ MPH. (Public Health) เป็นผู้มีความ
เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ตามทีเ่สนอ 

มติ 
 1. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ คุณวุฒิ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ภ.บ. (เภสัช
ศาสตร์) และ รป.ม. (การบริหารทั่วไป) เป็นผู้มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ระนอง  
 2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชาตรี เจริญศิริ คุณวุฒิ พ.บ. (แพทยศาสตร์) และ MPH. (Public 
Health) เป็นผู้มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  
 ๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการปฐมนิเทศให้กับผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
เพ่ือความเข้าใจในการดำเนินงานรูปแบบวิทยาลัยชุมชน 
 



วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนฯ/การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

สรุปเรื่อง 
 1. ความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ “กำหนดให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้อำนวยการต าม
ข้อบังคับดังกล่าว” และความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับฯ ดังกล่าว กำหนดว่า ให้คณะกรรมการสรรหา 
ประกอบด้วย 

  1.1 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมายจำนวน
หนึ่งคน เป็นประธาน 

  1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

  1.3 กรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

  1.4 ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวแล้ว ขอเรียนเสนอ ดังนี้ 
  2.1 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๒/๒๕6๑ ลงวันที่ ๑๖ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งให้ นายสายศิลป์ สายืน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
ตั้งแต่วันที่ ๒1 มกราคม 256๑ โดยครบกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี แล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2565 จึงเห็นควร 
   2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสรรหา ตาม
องค์ประกอบในข้อ 1.1 และ 1.2 และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาตามองค์ประกอบตามข้อ 
1.3 
   2.1.2 ระหว่างการดำเนินการสรรหา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูจะต้องมีผู ้บริหาร 
กำกับ ดูแล งานของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอขอให้แต่งตั้ง นางนิตติญาพร บุญศรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นผู ้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู   
  ๒.๒ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๕/๒๕6๑ ลงวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี ตั้งแต่วันที่ ๒0 กุมภาพันธ์ 256๑ โดยจะครบกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ในวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2565 จึงเสนอขอให้แต่งตั้ง นายชยพล พุฒยอด ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั ้งผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  และจะเสนอขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาเมื่อผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีพ้นวาระแล้ว 
 
 



การพิจารณา 
 ๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยมอบให้ 
นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร กรรมการสภาสถาบัน เป็นประธาน นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นกรรมการ 
ตามข้อ 1.2 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาตามข้อ 1.3 และเห็นชอบการขอแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ระหว่างที่ดำเนินการสรรหา ตามรายชื่อที่เสนอ 

 ๒. เพื ่อเป็นการตรียมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา โดยมอบให้ นายอภิช ัย ล ้ำเล ิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบัน เป็นประธาน  
มอบประธานเสนอชื่อกรรมการตามข้อ 1.2 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาตามข้อ 1.3 และ
เห็นชอบการขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีระหว่างที่ดำเนินการสรรหา ตาม
รายชื่อที่เสนอ 

มติ 
 1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยมอบให้ 
นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร กรรมการสภาสถาบัน เป็นประธาน นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นกรรมการ 
ตามข้อ 1.2 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาตามข้อ 1.3 และเห็นชอบการขอแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ระหว่างที่ดำเนินการสรรหา ตามรายชื่อที่เสนอ 

 2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมอบให้  
นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบัน เป็นประธาน มอบประธานเสนอชื่อกรรมการตามข้อ 1.2 
มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มาตามข้อ 1.3 และเห็นชอบการขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีระหว่างที่ดำเนินการสรรหา ตามรายชื่อที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการใช้และการเบิกจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียม 
    อุดหนุนสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ดำเนินการให้การศึกษาแก่บุคคล
ทั่วไป นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชนยังคงมุ่งหน้าสู่งานด้านวิจัยควบคู่ไปกับการ
เรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนา และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ต่างๆ เช่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), หน่วย
บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้าง
นวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(บพข.) สังกัดสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นต้น 
ในการดำเนินงานดังกล่าวสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาให้ทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และเป็นกรณีจำเป็นที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะต้องดำเนินงานในการกำกับ ติดตาม งานโครงการวิจัย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดให้มีข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการใช้และการ
เบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช้จ่ายในการกำกับ ติดตาม อันเป็นการเสริมสร้าง



ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับอุดหนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริหารและจัดการทุนเพ่ือการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี นายเอกศักดิ์ คงตระกูล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ทางด้านกฎหมาย) 
เป็นประธาน ได้ยกร่าง และที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที ่ 13 
มกราคม 2565 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อ ร่าง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการใช้และ
การเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ... .  เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาต่อไป  

การพิจารณา 
 ที ่ประชุมพิจารณารายละเอียดใน ร่าง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ ดังกล่าวแล้ว  
นางสีลาภรณ์ บัวสาย และนายธนภณ วัฒนกุล กรรมการสภาสถาบัน มีความเห็นว่าน่าเป็นความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในหลักการร่างข้อบังคับฯ ฉบับนี้ เนื่องจากเงิน 10 % ไม่ได้ให้มาเพื่อบริหารโครงการวิจัย แต่ให้
มาเป็นเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยที่ถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย การนำไปใช้จ่ายให้เป็นตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยที่กำหนดขึ้น เช่น ใช้ในการจ้างผู้สอนทดแทนอาจารย์ที่ออกไปทำวิจัย หรือนำไปพัฒนาวิชาการ 
เป็นต้น (มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องเกี ่ยวกับเรื ่องโครงการวิจัยนั้นเลย) ส่วนเงินบริหาร
โครงการวิจัยจะรวม การกำกับ ติดตาม ไว้ในส่วนนี้แล้ว ดังนั้น ควรออกระเบียบการใช้เงินทุนวิจัย ที่กำหนด
รายละเอียดการใช้เงินเงินทุนวิจัย และเงิน 10 % ว่าในแต่ละส่วนมีเงื่อนไขการใช้เงินอย่างไรบ้าง  
 นางสิริกร มณีรินทร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าเท่าที่ทราบมาระเบียบการใช้เงินทุนวิจัยจาก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มีความ
แตกต่างกัน ทั้งนี้ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องออกระเบียบการใช้เงินวิจัย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
เรื่องนี้ ขอมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือถึงความชัดเจนเรื่องการใช้เงินวิจัยและเงินอุดหนุนสถาบันฯ กับ
ทาง สป.อว. และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แล้วจึงดำเนินการออกระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนวิจัยและ
เงินอุดหนุนสถาบันฯ เสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป 

มติ  
 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือถึงความชัดเจนเรื่องการใช้เงินวิจัยและเงินอุดหนุนสถาบันฯ กับ
ทาง สป.อว. และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และออกระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนวิจัยและเงินอุดหนุน
สถาบันฯ เสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป โดยระหว่างการดำเนินการในเรื่องนี้ เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนสามารถใช้เงินจากเงินอุดหนุนสถาบันฯ ดังกล่าว เพื่อใช้ในการจัดงานเสวนาวิชาการ ณ จังหวัดน่าน ได้ 
ในกรณีที่เงินอุดหนุนจาก สป.อว ไม่เพียงพอ 
 
วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง การขออนุมัติการให้อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสระแก้วและสงขลา 

สรุปเรื่อง 
 1. ด้วยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา รวมทั้งสิ้น 275 คน ซึ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนได้พิจารณากลั่นกรอง พร้อมเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการสำเร็จการศึกษา และผ่านการ
กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและ
กฎหมายของทางราชการ  



 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้พิจารณากลั ่นกรองและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมาย
ของทางราชการ จึงนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2564 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การให้อนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และสงขลา จำนวน 275 คน ดังนี้ 
 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 48 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 8 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 6 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 10 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 13 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 6 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 5 คน 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 227 คน    
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 23 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 83 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 96 คน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 25 คน 

 

รายงานสรุปข้อมูลการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติอนุปริญญารายสาขาวิชา 

วิทยาลัยชุมชน/สาขาวิชา 
ปี

การศึกษา
ที่เข้า 

จำนวน 
นศ. 

แรกเขา้ 
(คน) 

การสำเร็จการศึกษาและการอนุมตัิอนุปริญญา 

หมาย
เหต ุจำนวนที่อนุมัติ

แล้ว (คน) 

จำนวนที่ขอ 
อนุมัติครั้งนี้ 

(คน) 

จำนวน นศ.  
ที่ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

(คน) 
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว       
การจัดการ 2562 36 0 8 6  
การบัญชี 2562 13 0 6 3  
การปกครองท้องถิ่น 2562 18 0 10 0  
การศึกษาปฐมวัย  2562 30 0 13 2  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2562 14 0 6 3  

สาธารณสุขชุมชน 2562 10 0 5 2  
วิทยาลัยชุมชนสงขลา       
การจัดการทั่วไป 2560 46 0 23 23  
การปกครองท้องถิ่น 2558 195 116 1 77  
การปกครองท้องถิ่น 2560 190 99 1 89  
การปกครองท้องถิ่น 2561 175 0 81 89  
การศึกษาปฐมวัย  2560 169 88 2 77  
การศึกษาปฐมวัย 2561 157 0 94 62  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2561 63 0 25 30  

 



การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าผู้สำเร็จการศึกษา ทั้ง 275 คน ได้รับการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว ตามลำดับชั้น จึงเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญา ตามทีเ่สนอ 

มติ 
 เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนสระแก้วและสงขลา จำนวน 275 คน ตามเสนอ 
 
วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
    และสตูล (ตำแหน่งที่ว่าง) 

สรุปเรื่อง 
 ๑. คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 30/2561 ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื ่อง 
แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่  
  ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ด้านหลักสูตร ด้านมาตรฐานการศึกษาฯ แจ้งความประสงค์ขอลาออก เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ดำเนินการสรรหาทดแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนดในข้อบังคับฯ แล้วได้ นายภานุรังสี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี/อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  ๑.๒ นางเสาวลักษณ์ วิสุทธิผล อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก     
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ แจ้งความประสงค์ขอลาออก เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ดำเนินการสรรหาทดแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับฯ 
แล้วได้ นางสาวพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท L.P.N.ACCOUNTING GROUP CO.,LTD 
   การดำเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนแพร่ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
 ๒. คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 13/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื ่อง 
แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล  
  ๒.๑ นางนงนุช ถวิลวรรณ์ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอน แจ้งความประสงค์ขอ
ลาออก เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งวิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ 70/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 นางนงนุช ถวิลวรรณ์ ให้เป็นหัวหน้าสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสตูล ดำเนินการสรรหาทดแทน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับฯ แล้วได้  นายวันชนะ หลีเอบ ตำแหน่งครู  คศ. ๑ วิทยาลัย
ชุมชนสตูล และได้ผ ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล (ผ ่านสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์)              
ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2564   
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและวิธีการ
ดำเนินการสรรหาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยุชมชน ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่และสตูล (ตำแหน่งที่ว่าง)  
 
 



การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับฯ และได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบมาเป็นลำดับชั้นแล้ว จึงเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่และสตูล (ตำแหน่งที่ว่าง) ตามทีเ่สนอ 

มติ 
 เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่และสตูล (ตำแหน่ง
ที่ว่าง) ตามทีเ่สนอ 
 
วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแพร่ 

สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนแพร่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน โดยการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการของ
วิทยาลัยชุมชน และผ่านการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชน และ
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั ้งที ่  9/2564 เมื ่อว ันพุธที ่ 29 ธันวาคม ๒๕๖4  
มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแพร่แล้ว ดังนี้ 

 

ชื่อหลักสูตร เดิม ใหม ่ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

วิทยาลัยชุมชนแพร่ หนังสือท่ี อว ๐๖๑๐.18/598 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม ๒๕๖4 
ผ่านการอนุมตัิจากสภาวิทยาลัยชมุชนวิทยาลัยชุมชนแพร่ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2564 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2564 
หลักสตูรอนุปรญิญา
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

นางสาวธัญญธร   
นันทะพงษ์   

นายมนัส  จันทร์พวง นางสาวธัญญธร นันทะพงษ์  ลาออกจากการ
เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 

หลักสตูรอนุปรญิญา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 
 

นายมนัส  จันทร์พวง นางกชภัส  บุญสิทธ์ิ นายมนัส จ ันทร ์พวง ศ ึกษาต ่อทางด ้าน
การศ ึกษาปฐมว ัยและป ัจจ ุบ ันม ีค ุณว ุฒิ
การศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้การ
บร ิหารหล ักส ูตรอน ุปร ิญญาสาขาว ิ ชา
การศึกษาปฐมวัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   
และนางกชภัส บุญสิทธิ์ มีคุณวุฒิในสาขาตรง
ตามหลักสูตร   

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าได้การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมมาเป็นลำดับชั้นแล้ว จึงเห็นชอบ
การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตามทีเ่สนอ 

มติ 
 เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตามทีเ่สนอ 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การเตรียมการพลิกโฉม (Reinventing) การแพทย์แผนไทยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 1. ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที ่ 7/2564 เมื ่อวันที ่ 6 กรกฎาคม 
2564 มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนสังกัดกลุ ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื ้นที ่ (Area based 
Community) และร่างกรอบแผนการปรับโฉม (Reinventing) เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ระยะ 5 ปี ตามจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based and 
Community) คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชน และ
การให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีพันธกิจ ประกอบด้วย  
  1.1 เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษา องค์กรในชุมชน และ
ประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในชุมชน 
  1.2 ผลิตบัณฑิต และเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ให้มีจิตสำนึกและความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นท่ี 
  1.3 ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 
  1.4 สืบสานและอนุร ักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่น ประยุกต์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า 
  1.5 ส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู ้จากผู ้มีภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมและ                  
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 กรอบแผนการพลิกโฉม (Reinvening) สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 3 
เป้าหมายหลัก 10 เป้าหมายย่อย ได้แก่  

 จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus) ในการพลิกโฉมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในระยะ 5 ปี ด้าน
การแพทย์แผนไทย ระยะแรกของแผนฯ ดำเนินการวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนตาก และระยะที่ 
2 ของแผนฯ ดำเนินการในวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง ประกอบด้วย ตาก พิจิตร มุกดาหาร 

                                                                     

                                     
               

             
                                

             
                                             
                                  

             
                   

                     

                                   
                                   
                            

                                    
                          

                                 
                                        
           

                                       
                                  

                                
       
                                    
        

                                   
                              

                                    

                                          



 2. สำหรับการเตรียมการพลิกโฉม (Reinventing) การแพทย์แผนไทยของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประธานที่ประชุมได้ขอให้ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบัน ในฐานะอดีตนายกสมาคม
การแพทย์แผนไทย ที่เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการในวิทยาลัยชุมชนตาก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนด้าน
การแพทย์แผนไทยที่ดำเนินการ ณ วิทยาลัยชุมชนตากท่ีผ่านมา ดังนี้ 
  2.1  การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ทางเลือกสาขาหนึ่ง เป็นกระแสที่ได้รับบการยอมรับ 
และมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การจะดำเนินการให้ดีเป็นที่ยอมรับ ต้องทำให้มากกว่าคลินิกนวดแผน
ไทยหรือร้านขายสมุนไพร ต้องทำให้ลุ่มลึกถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีแผน
ขยายการจัดตั้งโรงพยายบาลการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือกให้เพ่ิมมากขึ้นตามเขตต่างๆ ขณะนี้มี
อยู่ที ่กรุงเทพฯ (ยศเส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร จึงเสนอว่า วิทยาลัยชุมชนตาก  
ควรทำให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร ซึ่งมีจุดเด่น คือ สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต
บุคลากรเข้าสู่วิชาชีพการแพทย์แผนไทย การเชื่อมโยงกับชุมชนในการผลิตสมุนไพร การเชื่อมโยงกับเครือขา่ย
สถานพยาบาลต่างๆเพื่อการฝึกปฏิบัติงาน การผสมผสานบริการทั้งด้านเวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย  
การนวดไทย เภสัชกรรมไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ต้องดึงหมอพื้นบ้านเข้ามาร่วมด้วยรวมทั้งรูปแบบคลินิก 
อุปกรณ์ บรรยากาศภายในหรือองค์ประกอบต่างๆให้แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป้นไทย โดยการแพทย์แผน
ไทยมี 2 ทางเลือก คือ  
   (1) การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สอนระดับ ปริญญาตรี วิทยาลัย
ชุมชนเข้าช่องนี้ไม่ได้  
   (2) การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทำได้ 3 ลักษณะ คือ  
    ประเภท ก. (มาตรา 12(2) ก) จะเปิดเป็นโรงเรียน มูลนิธิ หรือคลินิก ก็สามารถ
จัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยได้ ทั้งระดับประกาศนียบัตร เกียรติบัตร วุฒิบัตร ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
ซึ่งการแพทย์แผนไทยจะครอบคลุม 4 ประเภท คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการนวด
ไทย สามารถสอบให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 - 3 ปี ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนด และ
วิทยาลัยชุมชนตากต้องได้รับการประเมินให้เป็นสถาบันการเรียนการสอนตามที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนด 
ขณะนี้รอทำการประเมินในรอบที่สองอยู่ รวมทั้งต้องมีแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมใบครูแต่ละด้านทั้ง 4 
ด้าน และหัวหน้าสถานพยาบาลหรือหัวหน้าหลักสูตรต้องมีใบครูด้านเวชกรรมไทยด้วย ของวิทยาลัยชุมชนตาก
ใช้ช่องนี้ ทาง วิทยาลัยชุมชนตากและอาจารย์ที่เก่ียวข้องจึงควรเข้าใจรายละเอียด เงื่อนไขของช่องทางนี้ด้วย 
    ประเภท ข. (มาตรา 12 (2) ข) ระดับ ปริญญาตรี วิทยาลัยชุมชนทำเองไม่ได้ 
แต่เป็นต้นทางให้จบ ปริญญาตรี แล้วไปต่อได้ เช่น ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน  
    ประเภท ค. (มาตรา12 (2) ค) คือ การแพทย์พื้นบ้านไทย จะไม่มีหลักสูตร
จัดการเรียนการสอน เป็นการถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่น วิทยาลัยชุมชนมีบทบาทเข้าไปช่วยยกระดับหมอพ้ืนบ้าน
ให้มีคุณวุฒิมากขึ้น หรือทำให้ได้รับการยอมรับในวงกว้างในฐานะปราชญ์พื้นบ้านด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย
หรือหมอพ้ืนบ้าน   
  ดังนั้น การทำสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยครบวงจร จึงทำตั้งแต่ เวชกรรมไทย เภสัช
กรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย การนวดไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย จะทำให้วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษา
ในการบ่มเพาะวิชาชีพการแพทย์แผนไทย คนที่จบจากวิทยาลัยชุมชนเมื่อสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยได้ก็สามารถไปเปิดคลินิกได้ ที่ผ่านมาได้ออกแบบให้วิทยาลัยชุมชนตากทำเป็นหลักสูตรอนุปริญญา
การแพทย์แผนไทยท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 1 - 3 ปี ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนด  
 



 2.2  การจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยวิทยาลัยชุมชนตากที่ผ่านมา ยังไม่มี
คลินิกแต่เป็นการความร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านตาก ในระยะยาววิทยาลัยชุมชนต้องมีคลินิกรองรับ 
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของสภาการแพทย์แผนไทยและเตรียมรับการประเมินที่ต้องประเมิน 
ในรอบที่ 2 นี้ด้วย จึงได้ประสานกับ นายบัญญัติ พุ่มพันธ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก และหารือกับ 
นายอุดร ตันติสุนทร อดีตกรรมการสภาสถาบัน และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก  ช่วยประสานขอใช้
สถานที่โรงเรียนอนุบาลบ้านตาก (เดิม) ใช้เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย โดยได้วางแผนไว้ว่า จะทำ
ให้ครอบคลุมการแพทย์แผนไทยทั้ง 5 ด้าน ในด้านสมุนไพรสามารถทำได้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้มี
ความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร สถานประกอบการ และชุมชนทั้งกระบวนการผลิตและการแปรรูป 
ในระยะแรกให้เริ่มต้นจากการให้บริการ OPD การแพทย์แผนไทยก่อนเป็นลำดับแรกแต่เน้นให้โดดเด่นด้าน 
เวชกรรมไทย จะได้ไม่ถ ูกมองว่าเป็นคลินิกนวด ส่วนรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจะมี  
วิทยาลัยชุมชนตากจะนำเสนอในรายละเอียดตามลำดับต่อไป ซึ่งการจะดำเนินการตามนี้ได้ ต้องอาศัยเครือข่าย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน มีคณะกรรมการสถานพยาบาลที่เข้าใจและกำหนดทิศทางการดำเนินงานได้  
ทีมดำเนินการต้องอาศัยอาจารย์แพทย์แผนไทยที่เป็นอาจารย์พิเศษหรือแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ความสามารถ
มาช่วยทำ จะอาศัยเฉพาะบุคลากรในวิทยาลัยชุมชน จะไม่เพียงพอ เนื ่องจากมีการกำหนดสัดส่วนครู  
แพทย์แผนไทยต่อจำนวนนักศึกษาในแต่ละสาขาท้ัง 4 สาขาไว้ และอาจารย์แพทย์แผนไทยของ วิทยาลัยชุมชน
ตากเองตอนนี้ยังไม่มีใบครูตามที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนด จึงเป็นข้อจำกัดในการประเมินสถาบันตาม
มาตรา 12 (2) ก ต้องอาศัยอาจารย์แพทย์แผนไทยจากข้างนอกมาช่วยทำให้สัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษา
เป็นไปตามข้อกำหนด 
 3. วิทยาลัยชุมชนตากนำเสนอการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก ดังนี้  
  3.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
ทำหน้าทีใ่ห้บริการทางวิชาการ การตรวจรักษา และให้คำแนะนำเรื่องศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้กับชุมชน 
  3.2 งานบริการ ประกอบด้วย จุดคัดกรอง ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ห้องเวชระเบียน ห้อง
ตรวจ ห้องยา ห้องนวด ห้องอบสมุนไพร ห้องสมุนไพร  
  3.3 ผู้เข้ารับบริการตั้งแต่เปิดให้บริการ รวมจำนวน 271 ราย คือ 
   (1) นวดไทยเพ่ือการรักษา (หัตถการ) จำนวน 257 ราย 
   (2) เวชกรรม (จ่ายยากิน-พอก-ทา-ชำระล้าง) จำนวน 8 ราย 
   (3) นวดไทยเพ่ือการรักษา+เวชกรรม จำนวน 4 ราย 
   (4) นวดไทยเพ่ือการรักษา+อบไอน้ำสมุนไพร จำนวน 1 ราย 
   (5) นวดไทยเพ่ือการรักษา+แช่มือแช่เท้า จำนวน 1 ราย 
  3.4 ให้บริการทางวิชาการหลักสูตรต่างๆ อาทิ การทำยาหม่อง การทำน้ำมันไพร การทำ 
ลูกประคบ  
  3.5 เป็นแหล่งเรียนรู ้เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย และมี
โครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  3.6 แผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2565  
   (1) ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู ้การแพทย์แผนไทย ชั ้นที ่ 1 พื ้นที ่ให้บริการ
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ชั้นที่ 2 พื้นที่ห้องสมุด ห้องพักอาจารย์ และห้องสำนักงาน ชั้นที่ 3 เป็น
ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และสโมสรนักศึกษา  
   (2) ดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  



  3.7 ในปี 2566 มุ่งหวังที่จะผลิตยา และผลิตสมุนไพร อย่างต่อเนื่อง  

การพิจารณา 
 1. ประธานขอให้การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก ให้เป็นไป
ตามแนวทางที่นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบัน เสนอแนะข้างต้น เพื่อให้ใช้เป็นต้นแบบในการ
ขยายผลไปยังวิทยาลัยชุมชนที่มีศักยภาพฯ หรือมีความสนใจ เช่น วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร เป็นต้น 
 2. นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร กรรมการสภาสถาบัน มีความเห็นต่อเป้าหมายของแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศฯ เป้าหมายย่อยที่ 1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ค่อนข้างเป็นนามธรรม 
ว่า การเขียน Action Plan ควรให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังตัวอย่างการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้การแพทย์
แผนไทยที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมีความเห็นว่า การแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ และการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกควรปรับเข้าสู่วิทยาศาสตร์มากขึ้น เช่น สามารถชั่ง 
ตวง วัด ได้ ดังเช่นในต่างประเทศท่ีมีการดำเนินการอยู่พอสมควรแล้ว (เยอรมัน)  

 3. จากผลการดำเนินงานเฉพาะคลินิกการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลอาจไม่มีปัญหา แต่การจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยในภาพรวมต้องอาศัยการจัดการที่เป็นรูปแบบคณะทำงานที่มีอาจารย์พิเศษทางการแพทย์
แผนไทยที่เราใช้ชื่อเขามารับนักศึกษาเข้าเรียนให้ได้สิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพฯเข้ามามีส่วนร่วมด้วย คลินิก
บริการกับหน่วยจัดการศึกษาฯ ต้องบริหารจัดการเป็นส่วนเดียวกัน ไม่ใช่อาจารย์แพทย์แผนไทยที่คลินิกก็ทำไป 
การเรียนการสอนก็ว่าไปโดยไม่ประสานความร่วมมือกัน ศักยภาพในการขับเคลื่อนจะไปได้ยาก ตอนนี้ต้องรีบ
ดำเนินการเรื่องคลินิกให้ชัดเจนเพราะต้องเตรียมรับการประเมินจากสภาการแพทย์แผนไทยเพื่อต่อใบอนุญาต
ให้จัดการเรียนการสอนต่อได้ ตอนนี้ก็ได้ขอชะลอเวลากาประเมินมานานระยะหนึ่งแล้ว รูปแบบการบริหาร 
ควรจะคล้ายๆกับคณะแพทย์ที่มีโรงพยาบาลในสังกัด โดยโรงพยาบาลจะมีผู้อำนวยการแต่อยู่ภายใต้การบริหาร
ร่วมของคณบดี ไม่ได้แยกเป็นอิสระจากคณะฯที่บริหารการเรียนการสอน และการดำเนินการของ โรงพาบาล
จะต้องมีความคล่องตัวในเรื ่องระเบียบโดยเฉพาะระเบียบด้านการเงินที ่อาจต้องมีระเบียบเงินบำรุง
สถานพยาบาลคล้ายกับของกระทรวงสาธารณสุข หรืออื ่นๆที ่ต้องอาศัยสถาบันวิทยาลัยชุมชนช่วยเร่ง
ดำเนินการ 
 4. ที่ประชุมเห็นว่า การพลิกโฉม (Reinventing) ด้านการแพทย์แผนไทยของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ควรกำหนดเป็นนโยบายของสภาสถาบัน และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนสนับสนุนการจัดทำรูปแบบ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยชุมชนตากให้มีความเข็มแข็งและสามารถเป็นต้นแบบ  ก่อนขยาย
ผลดำเนินการในวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ ต่อไป ส่วนประเด็นการบริการจัดการ ได้แก่ (1) การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาชีพภายนอกวิทยาลัย (3) การบริหารจัดการด้านการ
บริการ และการจัดการเรียนการสอนที่ไม่แยกออกจากกัน (4) วางระบบการดำเนินงานตามแนวทาง Digital 
transformation เพื่อเพิ่มความสะดวก การเข้าถึงในการจัดบริการในคลินิก (5) ให้วิทยาลัยชุมชนตากทำแผน
ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางที่สภาสถาบันกำหนดทั้งแผนระยะสั้นระยะยาว  ครอบคลุมทั้ง แผนงาน  
แผนคน แผนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง (5) สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งจัดทำระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องให้มีความยืดหยุ่ น 
รองรับการดำเนินงานการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยชุมชนตาก เห็นควรให้มีการตั้ง
คณะกรรมการกำกับทิศทางในการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทย โดยมอบให้ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ เพื่อผลักดันให้
การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด 



มติ 
 เห็นชอบกำหนดให้การพลิกโฉม (Reinvening) ด้านการแพทย์แผนไทยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป็นนโยบายของสภาสถาบัน และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมต่อไป 
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