
รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวทิยาลัยชุมชน  

ครั้งที่ 4/256๕ (ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์) 
ในวันอังคารที ่19  เมษายน พ.ศ. ๒๕6๕ เวลา ๑๓.๐0 น. 

ณ ห้องประชมุสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศกึษาธิการ 
 

 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม  

๑. ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๑) นางสิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบัน 
(๒) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน 
 (นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทน) 
(๗) นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๘) นายเจริญชัย  วงษ์จินดา  เลขานุการสภาสถาบัน 
 รองผู้อำนวยการสถาบัน 
(๙) นางสาววนิดา สุภัทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
(10) นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 
 วิจัยและนวัตกรรม (นายสุทน เฉื่อยพุก ผู้แทน) 
(๒) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นางสีลาภรณ ์ บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการสภาสถาบัน 

        (นายยุทธนา  สาโยชนกร ผู้แทน) 
(๕) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 
      (นายสุพจน์  จิตร์เพ็ชร์ ผู้แทน) 
(๖) นายยุทธนา  พรหมณี  กรรมการสภาสถาบัน 
(๗) นายทิวากร  เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๘) นายณัฐวุฒิ  โพธ์ิทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
(1) นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน 
(2) นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา  กรรมการสภาสถาบัน 
(3) นายธนภณ วัฒนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 

 
 



๒ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. รองศาสตราจารย์สิตา  ทิศาดลดิลก รองผู้อำนวยการสถาบัน 
3. นางสาวปารดา  ศราธพันธุ ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
4. นายทศปริชัย  เลาห์ทว ี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. นางสาวทวนทัศน์  นิลดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
6. นางวิภาดา  ศิริวัฒน ์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
7. นายสิทธิศักดิ์  เล็กเปีย สำนักงานสถาบัน 
8. นายศิวะณัฐฑ์  ก้อมมังกร สำนักงานสถาบัน 
9. นายเจษฎา อาจฉายา สำนักงานสถาบนั 
10. นายรัตตกูล  เจริญเส็ง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.  

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพื่อร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 คน และกรรมการผู้เข้า
ประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 คน รวมกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด 15 คน จากกรรมการที่มี
อยู่ทั้งหมด ๑8 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering Committee) 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering 
Committee) ตามนโยบายสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมี
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน และด้าน Digital Transformation ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  
ธรรมเมธา เป็นประธาน เรียบร้อยแล้ว โดยเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องออกแบบคือ การนำเทคโนโลยีดิจิทั ลมาใช้ใน
การขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ที่มีการบริหารจัดการในลักษณะที่ใช้กำลังคนจำนวนน้อย 
เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การบริหารจัดการ ตามนโยบายสภาสถาบัน  

มต ิ
 รับทราบ 
 
วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  - ไม่มี – 

 

 

 
 



๓ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2565 
   เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 และวาระลับ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 3/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)             

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมแจ้งให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณารายงาน
การประชุมทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข 

มต ิ
 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมวาระลับ ตามที่
เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ในเรื ่องต่าง ๆ นั ้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 

มต ิ
 รับทราบ 
 
วาระที่ 3.2 เรื่อง ขอจัดตั้งวทิยาลัยชุมชนสุโขทัยเป็นส่วนราชการภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565         
มีมติเห็นชอบการขอแบ่งส่วนราชการโครงการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เป็นหน่วยงานภายใน            
ตามแนวทางที่ 1 โดยมีเงื่อนไขให้มีการออกแบบการบริหารจัดการกะทัดรัด คำนึงถึง Digital Transformation ใน  
การจัดองค์กรและการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และเพื่อให้
ประชาชนจังหวัดสุโขทัยได้รับประโยชน์มากที่สุด และดำเนินการคู่ขนานไปกับการขอกำหนดเป็นกฎกระทรวงฯ 
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย น้ัน  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนสุโขทัย ซึ่งมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบัน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อ
พิจารณาร่างโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย โดยในการประชุมครั้งนี้มีภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม
การประชุมด้วย ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงร่างโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
สุโขทัย โดยสรุป ดังนี ้



๔ 

1. สถานที่ตั้งโครงการฯ ใหส้ถาบันวิทยาลัยชุมชนทำหนังสือขออนุญาตใช้อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ 
วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร เป็นสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ซึ่งเป็นอาคารที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงาน 
เนื่องจากมีพื้นที่เพียงพอและสะดวกสำหรับผู้มาติดต่อประสานงาน  

2.  ในระยะจัดตั้ง ให้สภาสถาบันพิจารณาแต่งตั้งสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย โดยมีองค์ประกอบ
คล้ายคลึงกับข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 กล่าวคือ สภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยในระยะแรกเริ่มควรมีจำนวน 11 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการในจังหวัด ผู้แทน 
กศจ. สภาหอการค้า และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนที่มีความเชี ่ยวชาญสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย และดำเนินงานในส่วนที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
สอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันกำหนด 

3.  การบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดหาบุคลากรเพื ่อขับเคลื ่อนการดำเนินงานด้านการจัด
การศึกษา ฝึกอบรม และให้บริการวิชาการ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 

4. การบริหารจัดการ ให้สร้างความเข้าใจร่วมกันในภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการกำหนด 
ทิศทางการดำเนินงานระหว่างสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยและบุคลากรที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมวางแผนการดำเนินงาน และจัดให้มีการศึกษาดูงานในวิทยาลัยชุมชนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน 

5. การจัดการศึกษา /ฝึกอบรม ให้จัดหาความต้องการในการฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตร และจัด
ฝึกอบรมตามความต้องการของชุมชน บริบทของจังหวัด และการพัฒนาประเทศ พร้อมประเมินผลการจัดฝึกอบรม 

6.  การขอกำหนดกฎกระทรวงจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดการขอจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เพื่อขอประกาศเป็นกฎกระทรวง ควบคู่กับดำเนินการเป็นส่วนราชการภายในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
 ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดน้ำเสนอร่างโครงการฯ ที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุม
พิจารณาใน 11 ประเด็นตามหลักเกณฑ์การจัดตั ้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 1. เหตุผลความจำเป็น 2. พันธกิจ 3. วัตถุประสงค์ 4. การจัดองค์กร  
5. ระบบการบริหารงานบุคคล 6. เป้าหมายผลผลิต 7. การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดำเนินงาน  
8. แหล่งที่มาของรายได้ 9. ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน 10. การกำกับตรวจสอบ 11. 
แผนการดำเนินงาน รายละเอียดดังเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมส่วนใหญ่สนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เป็นส่วนงานภายใน โดยมีเหตผุล
สนับสนุน และข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1.  การจัดองค์กร  
  1.1 ข้อสังเกตองค์ประกอบที่เป็นผู้แทน กศจ. ว่าควรมีหรือไม่ เนื่องจากมีองค์ประกอบที่มาจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน และเสนอแนะว่า ควรมีองค์ประกอบอีก 1 ตำแหน่งที่เป็นผู้แทนจากสำนักงาน
สถาบัน (ส่วนกลาง) เข้าไปเสริมในระยะแรก 
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  1.2 การขอกำหนดกฎกระทรวงจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย จะดำเนินการได้สำเร็จหรือไม่ 
อยู่ในช่วง 3 ปี และในระหว่างนั้นให้จัดตั้งส่วนงานภายใน เพื่อสร้างผลงานให้เห็นถึงประโยชน์กับคนสุโขทัย คือ 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสของจังหวัด และเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้จังหวัดสุโขทัย  
 2. ความพร้อมด้านสถานที่ตั้ง ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ให้ใช้
อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ และจะใช้งบประมาณเพื่อการปรับปรุงเท่านั้น เป็นการดีที่การศึกษาจะมีความสัมพันธ์
กับวัดในพื้นที่ เพราะสุโขทัยเป็นเมืองมรดกโลกใน 2 มิติ คือ ทั้งด้านโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ และเป็นเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ตามประกาศของยูเนสโก การดำเนินการของ วชช.สุโขทัย จะช่วยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม          
ภูมิปัญญาให้อยู่อย่างยั่งยืน 
 3. เป้าหมายผลผลิต ควรมีการทบทวนเป้าหมายด้านงานวิจัย และจำนวนนวัตกรรมฯ ให้เหมาะสม
เนื่องจากบุคลากรระยะแรกมีจำนวนจำกัดมาก อาจมิสามารถดำเนินภารกิจด้านการวิจัยได้ดี  
 4. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการขอจัดตั้งส่วนงานภายใน ดังนี ้
  4.1 ผู้แทน สป.อว. ให้ข้อมูลว่า การดำเนินการจัดตั้งส่วนงานภายใน จะต้องดำเนินการใน 2 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นอกเหนือจากการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  แล้ว ยังต้องดำเนินการในส่วนที่ 2 คือ ต้องตราข้อบังคับ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
มาตรา 5 ดังนั้น การแจ้งให้ สป.อว.ทราบภายใน 60 วัน จะประกอบด้วยเอกสารที่ต้องส่งทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว  
  4.2 นายเอกศักดิ์ คงตระกูล กรรมการสภาสถาบัน มีข้อสังเกตเบื้องต้นว่า วิทยาลัยชุมชนที่เป็น
ส่วนราชการ สภาวิทยาลัยชุมชนมีกฎหมายรองรับ แต่ส่วนงานภายใน ตั้งตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และหลักเกณฑ์ที่ สป.อว.กำหนด และใช้งบประมาณจากเงินรายได้ สถานะไม่
มีกฎหมายรองรับฯ ดังนั้น การกำหนดองค์ประกอบของสภาวิทยาลัยชุมชนที่เป็นผู้แทนหน่วยงาน สามารถทำได้ 
หรือมีสภาพใช้บังคับได้หรือไม่ รวมไปถึงประเด็นอื่น ๆ ด้วย  
  4.3 ผู้แทนสำนักงบประมาณ สนับสนุนเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย โดยมีข้อสังเกตเรื่อง
ความชัดเจนของเป้าหมายและขอบเขตการดำเนินการให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น และด้วยข้อจำกัดของ
กฎหมาย จึงเสนอว่า ควรสอบทานให้มีความรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องการบริหารงบประมาณ แหล่งเงินงบประมาณ 
การรับ การจ่าย ว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหรือไม่  
  4.4 นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน ประธานที่ประชุม มีข้อสังเกตเรื่อง การกำหนด
องค์ประกอบของสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย จะสามารถใช้ชื่อนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากองค์ประกอบและวิธีการได้มา 
ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบังคับฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง ผู้แทน สป.อว.ให้ความเห็นว่า สามารถทำได้ ตามอำนาจที่
กำหนดในพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 มาตรา 5 โดยควรมีคำอธิบาย
ว่า ทำไมจึงมีความแตกต่างไปจากกฎหมายหลัก รวมทั้งเรื่องระบบการบริหารงานบุคคลด้วย  
   สำหรับผู้แทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
สุโขทัย ประธานที่ประชุมขอมอบ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ และประธานที่ประชุมทำ
หน้าที่เป็นประธานในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย  
 5. จากข้อพิจารณาข้างต้น ที่ประชุมจึงเห็นสมควรมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปจัดทำข้อบังคับว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานส่วนงานภายใน ตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 นำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป  
 



๖ 

 
มต ิ   
 1. เห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยเป็นส่วนราชการภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  
 2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปจัดทำข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร
และการดำเนินงานส่วนงานภายใน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัต ิการบริหารส่วนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ตลอดจนการดำเนินงานในส่วนที่เกี ่ยวข้องอื่นๆ อาทิ ประกาศการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 3. มอบให้ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ตามองค์ประกอบ
ผู้แทนสภาสถาบันฯ และให้นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
สุโขทัยในการประชุมครั้งต่อไป  
 4. มอบให้ นางสิริกร มณีรินทร์ เป็นประธานสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบผู้ได้รับการเลือกเพือ่แต่งต้ังให้ดำรงตำแหนง่กรรมการสภาสถาบัน 

  ผู้ทรงคณุวฒุิ (ตำแหน่งที่ว่าง) 

สรุปเรื่อง 
 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่         
23 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ มีมติรับทราบเรื่องที่ รองศาสตราจารย์นินนาท โอฬารวรวุฒิ ได้แจ้ง
ความประสงค์ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ และได้มอบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดำเนินการตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้ซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. 2563 ดังนี ้
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการ 
  1.1 ข้อ 5 กำหนดให้ “การได้มาซึ่งรายชื่อ ... ให้สำนักงานสถาบันดำเนินการภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น และเสนอผลการสรรหาต่อสภาสถาบันภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสภาสถาบันมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหา” 
  1.2 ข้อ 6 กำหนดให้ “การได้มา ... ให้สำนักงานสถาบันดำเนินการดังต่อไปนี้ 
   (1) จัดให้มีการรับสมัครกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
   (2) จัดให้มีการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน ดังนี้ 
    (ก) สำนักงานสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ได้ไม่เกินจำนวนกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันที่ว่างอยู่ 
    (ข) วิทยาลัยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผ่านความเห็นชอบของสภา
วิทยาลัย เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันได้
วิทยาลัยละไม่เกินจำนวนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันที่ว่างอยู่ ...” 
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  1.3 ข้อ 7 กำหนดให้ “สำนักงานสถาบันจัดให้มีการประชุมนายกสภาสถาบัน กรรมการสภา
สถาบันโดยตำแหน่ง และกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้แทนผู้สอนประจำ เพื่อเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
จำนวนเจ็ดรายชื่อ หรือจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันซึ่งพ้น
จากตำแหน่ง แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้สถาบันดำเนินการเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
  1.4 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีประกาศฯ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 รับสมัครกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ระหว่างวันที่ 14 – 30 มีนาคม 2565 มีหนังสือถึงสำนักงานสถาบัน
และวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เสนอรายชื่อฯ ดังเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 
 2. ผลการรับสมัครและเสนอรายชื่อ  
  2.1 การสมัคร มีจำนวน 2 ราย คือ 
   (1) รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
   (2) นายวัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธาน ี
  2.2 การเสนอรายชื่อ 
   (1) สำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 15 แห่ง ไม่ประสงค์เสนอรายชื่อ 
   (2) วิทยาลัยชุมชน 5 แห่ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ยะลา สตูล และตราด เสนอชื่อ 
นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    
ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รายละเอียดประวัติดังเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 
 3. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  
  3.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบผลทางคดีการถูกลงโทษ ทั้ง ๓ ท่าน ไม่พบประวัติ 
  3.2 กรมบังคับคดี เพื่อตรวจสอบทางแพ่ง ล้มละลาย พบว่าไม่ปรากฎว่าเป็นบุคคลล้มละลาย 
  3.3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบการทุจริตภาครัฐ 
พบว่าไม่ปรากฏเป็นบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิด
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือร่ำรวยผิดปกต ิ
  3.4 การตรวจสอบการไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ตรวจสอบจาก
ราชกิจจานุเบกษา ไม่พบรายชื่อว่าเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดให้มีการประชุมนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันโดย
ตำแหน่ง และกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัย ผู้แทนผู้สอนประจำ เพื่อเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันจำนวนเจ็ด
รายชื่อ หรือจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันซึ่งพ้นจากตำแหน่ง 
แล้วแต่กรณี ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุม
พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอรายชื่อทั้ง 3 รายแล้ว มี
มติ ดังนี้ 
  4.1 เห็นชอบว่าผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 
4 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2563 



๘ 

  4.2 เห็นชอบให้ลงมติเลือกโดยวิธีเปิดเผย จากกรรมสภาสถาบัน ตามองค์ประกอบ จำนวน 12  
ท่าน มาประชุม จำนวน 9 ท่าน ลงมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่
เสนอสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้สถาบันดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           
ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกฎหมายที่กำหนด และมีความเหมาะสม ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะดำเนินการเสนอ
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  
แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามเสนอ 

มต ิ
 เห็นชอบผลการเลือก นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล เป็นผู ้ที่ มีความเหมาะสมที่สถาบันจะ
ดำเนินการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก แทนตำแหน่งที่ว่างลง ต่อไป 
 
วาระที่ 4.2 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 

สรุปเรื่อง 
  ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่  37/๒๕6๑ ลงวันที่ ๑9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่งตั้งให้ นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ตั้งแต่วันที่ ๑9 เมษายน 
256๑ ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 18 เมษายน 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
พิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้  

1. ความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า “ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้อำนวยการตาม
ข้อบังคับนี้” 

 ๒. ความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับฯ ดังกล่าว กำหนด ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 

 (1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย
จำนวนหนึ่งคน เป็นประธาน 

 (2) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 (๓) กรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

 (4) ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการฯ ตามองค์ประกอบใน (๑) และ (๒) 
สำหรับองค์ประกอบใน (๓) ขอได้มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการแจ้งให้สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
เสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ และจะเสนอคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ   สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร เพื่อให้นายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งต่อไป 



๙ 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อ นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภาสถาบัน เป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ตามองค์ประกอบแห่งข้อบังคับฯ ข้อ 6 (1) 
และมอบให้ประธานเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามองค์ประกอบฯ (2) แล้วให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้
ได้มาตามองค์ประกอบฯ (3) เสนอนายกสภาสถาบันแต่งต้ังต่อไป 

มต ิ
 มอบหมายให้ นางสีลาภรณ์ บัวสาย เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร โดยมอบให้ประธานเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้มา
ตามองค์ประกอบฯ เพื่อเสนอนายกสภาสถาบันแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระที่ ๕.1 เรื่อง ขออนุมัตกิารให้อนุปริญญาและเหน็ชอบบัญชรีายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
  จำนวน  1,850 คน 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ในภาคการศึกษา 2/2563 
และภาคการศึกษา 1/2564 รวมทั้งสิ้น 1 ,850 คน ซึ่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณา
กลั่นกรอง พร้อมเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการสำเร็จการศึกษา และผ่านการกลั่นกรอง ตรวจสอบ
ความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายของทาง
ราชการ จึงเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื ่อพิจารณาอนุม ัต ิการให้อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖
5 และในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖5 ได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแล้ว ทั้ง 19 แห่ง ในภาคการศึกษา 2/2563 
และภาคการศึกษา 1/2564 พบว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ จึง
เห็นชอบให้เสนอรายชื ่อผู ้สำเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบันเพื ่อพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมจำนวน  1,850 คน  

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและการขอ
อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง จำนวน 
1,850 คน ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามเสนอแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบบัญชีรายชื่อฯ และอนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรฯ ตาม
เสนอ 
 
 
 



๑๐ 

มต ิ
 อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง จำนวน  1,850 คน และ
เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ ตามเสนอ 
 
วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวทิยาลัยชุมชนสระแก้ว นราธิวาส และบุรรีัมย ์ 

สรุปเรื่อง 
 1. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและ
การแปรรูป และปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ซึ่ง     
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕62        
เมื่อวันที่ 9 เมษายน ๒๕62 และ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามลำดับ โดยสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้แจ้งให้วิทยาลัยนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑           
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 2. การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒  
ได้มีมติมอบอำนาจให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรกลางของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่นำไปจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและ
ศักยภาพของแต่ละวิทยาลัยชุมชน แล้วให้รายงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป 
 3. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นราธิวาส และบุรีรัมย์ ได้ส่งเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
โดยนำหลักสูตรอนุปริญญา ที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ตามข้อ 1 ไปจัดทำรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพของวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
ปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการดำเนินการ สำหรับรายวิชาหัวข้อคัดสรร (Selected 
Topic) ในกลุ่มวิชาเลือกของแต่ละสาขาวิชา วิทยาลัยชุมชนสามารถเพิ่มเติมรายวิชาเลือกได้ตามบริบทของแต่ละ
สาขาวิชา โดยใช้รหัสของรายวิชาหัวข้อคัดสรร ซึ่งวิทยาลัยชุมชนต้องแก้ไขชื่อรายวิชา จัดทำคำอธิบายรายวิชา 
และกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบถ้วน 

๔. สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นราธิวาส และบุรีรัมย์ ได้อนุมัติการจัดการเรียนการสอนแล้ว 
รายละเอียด ดังนี ้
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วิทยาลัยชุมชน ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา สถานภาพของหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.7/1116 
 ลงวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖4 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน  
จากอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว* 

ในการประชุมครั้งที่ 4/2564  
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖4 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.10/2 
 ลงวันที่ 2 มกราคม 2565 

สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน  
จากสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2564   
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖4 

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ์
หนังสือที่ อว 

0610.04(2)/74 
 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 

สาขาวิชาการบัญชี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน  
จากสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565  
 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 

*หมายเหตุ : วิทยาลัยชุมชนสระแก้วไม่มีสภาวิทยาลัยชุมชน 
การดำเนินการ 
 1. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2565 ได้พิจารณากลั่นกรองและมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสระแก้วแล้ว  
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
  1.1 วิทยาลัยชุมชนควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื ่น เช่น       
กรมศิลปากร เพื่อเป็นการเสริมจุดแข็งให้กับหลักสูตร 
  1.2 ควรเพ่ิมสถานที่ในการจัดการเรียน เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
เป็นต้น โดยไม่จำกัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 
  1.3 ควรเพ่ิมเรื่องความซื่อสัตย์ในปรัชญาของหลักสูตร 
  1.4 ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระบุถึงดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว แต่ไม่ปรากฏในรายวิชา/
คำอธิบายรายวิชา 
  1.5 ตรวจสอบรูปแบบการเขียนช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ 
  1.6 ควรระบุสังกัดของอาจารย์พิเศษและควรเชิญนักธุรกิจหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
  1.7 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ควรเขียนให้เป็นระบบ/ขั้นตอน 
และระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 
  1.8 หมวด 7 ข้อ 1 การกำกับมาตรฐานแก้ไขให้ตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทั้ง 5 ข้อ 
  1.9 การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร ควรประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย 
  1.10 ควรปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education : OBE) 
  1.11 การเสนอหลักสูตรควรมีข้อมูลรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรในระดับวิทยาลัยชุมชน 
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  1.12 การสอนควรเป็นการฝึกปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 
  1.13 ควรระบุกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
  1.14 สถาบันควรพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนอื่น ๆ  สามารถลงทะเบียน 
เรียนร่วมกัน 
 2. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2565 ได้พิจารณากลั่นกรองและมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ
บุรีรัมย์แล้ว โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
  2.1 ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
   (1) วิทยาลัยชุมชนควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อ
เป็นการเสริมจุดแข็งให้กับหลักสูตร  
   (2) ขาดผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
   (3) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education : OBE) 
   (4) ควรระบุว่าหลักสูตรนี้พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 
2548 ในคำนำ 
   (5) ควรเพ่ิมรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
   (6) ควรมีการระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบความปกติใหม่ (New Normal) 
   (7) การประกันคุณภาพหลักสูตรในหัวข้ออาจารย์ควรเป็นไปตามหลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) 
  2.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ของ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
   (1) ควรระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาให้ชัดเจน  
   (2) ควรแก้ไขสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยตัดประเด็นที่ไม่จำเป็นออก
และเพิ่มรายละเอียดผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
   (3) ควรปรับปรัชญาของหลักสูตร ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งต่อไป 
   (4) ปรบัวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เป็นแบบเดียวกัน 
   (5) เพิ่มรายละเอียดในแผนพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถทำงาน
ในชุมชนได้ 
   (6) ตรวจสอบงบประมาณตามแผนให้ถูกต้อง 
   (7) เพิ่มรายวิชาหัวข้อคัดสรรด้านเกษตรและการแปรรูป 
   (9) ในการระบุกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ควรเขียนให้
เป็นระบบ/ขั้นตอน และระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 
  2.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย์ 
   (1) ควรแก้ไขสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยอ้างอิงแผนพัฒนาจังหวัด 5 
ปีจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นฉบับ พ.ศ. 2566-2570 และเพิ่มรายละเอียดผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร 
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   (2) ในแผนการพัฒนาได้ระบุถึงเรื ่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แต่ไม่ปรากฏ
รายละเอียดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยใีนหลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
   (3) ควรระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหา 
   (4) ในการระบุกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ควรเขียนให้
เป็นระบบ/ขั้นตอน และระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 
   (5) ในโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา บช 1319 ขาดช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 
   (6) ควรแก้ไขความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สามารถวัดและ
ประเมินผลได ้
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และตรวจสอบ
หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็นว่าวิทยาลัยชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)  
ตามเง่ือนไขที่กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า วิทยาลัยชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.
๒) ตามเง่ือนไขที่กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่สภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองฯ แล้ว       
จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และบุรีรัมย์ ตามที่เสนอ  

มต ิ
  เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ์
 
วาระที่ ๕.3 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนพังงา 
                  (ตำแหน่งที่วา่ง) 

สรุปเรื่อง 
 ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ 28/2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
พังงา ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 แต่งตั้งให้ นางสาวสุวดี  ผลงาม ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ที่มาจากองค์ประกอบ ผู้สอนพิเศษ ซึ่งแต่งตั้งตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2558  ต่อมานางสาวสุวดี  ผลงาม ได้เสียชีวิต ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง นั้น  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้ดำเนินการสรรหาฯ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ผลการสรรหาได้ นางลภัสรดา  จิตวารินทร์ คุณวุฒิ ปร.ด. (ประชากร
ศึกษา) บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) และ รป.ม. (บริหารรัฐกิจ) อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาประชากรศึกษา 
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้สอนพิเศษ ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 13 ปี และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 แล้ว 



๑๔ 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมมาเป็นลำดับชั้นแล้ว จึงเห็นชอบการ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนพังงา ตามที่เสนอ 

มต ิ
 เห็นชอบให้ นางลภัสรดา  จิตวารินทร์ คุณวุฒิ ปร.ด. (ประชากรศึกษา) บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
และ รป.ม. (บริหารรัฐกิจ) เป็นอนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนพังงา แทนตำแหน่งที่ว่าง  
 
วาระที่ ๕.4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

สรุปเรื่อง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า วิทยาลัยชุมชนสระแก้วมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการของวิทยาลัยชุมชน และผ่านการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจำหลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชนเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำ
หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนสระแก้วรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
 

ชื่อหลักสูตร เดิม ใหม่ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว หนังสือที่ อว ๐๖๑๐.07/123 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  
ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนสระแกว้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

นางสาวพัชรินทร์   
พุทธฤทธ์ิ 

นางสาวพัชรินทร์   
ไชยโกสิตวิชญ์ 

เปลี่ยนชื่อสกุล  

นายประหยัด  ไชยสิน นายศรีสวัสดิ์  
ทรัพย์กอง 

นายประหยัด  ไชยสิน เสียชีวิต และนาย 
ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง มีคุณวุฒิสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย ์

 
การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมมาเป็นลำดับชั้นแล้ว จึงเห็นชอบการ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตามที่เสนอ 

มต ิ
 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
อินทรีย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
 
 
 
 
 



๑๕ 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
วาระที่ 6.1 การกำหนดวันประชุมสภาสถาบัน 

 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับ             
ปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.  
นายเจษฎา อาจฉายา 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      
 
 นายเจริญชัย วงษ์จินดา 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


